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ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮೊದಲ ಮಾತು 

ಯದಾ ಯದಾ ಓ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ 

ಅಭ್ಯುತ್ಕಾನ ನುಧರ್ಮಸ್ಯ ಸದಾಕ್ಕಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹರ್ಮ್ 

ಇಯು ಗೀತಾಜಾರ್ಯನ ಅನ್ಭುತವಾಣಿ, ಭಗವಂತ ಕೂಗೂ ಅನನ 

ಭಕ್ಕರ ಅವತಾರಗಳು, ಪೃಬಲಿದ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಧರ್ಮದ 

ಪುನರುದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಕರಣಳಮಯನಾದ ಜಗನ್ನಾ ಥನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ 

ಜೀವರು ಧರ್ಮಮಾರ್ಗದಿಂದ ಜ್ಯುಕರಾಗದಂತೆ ನಿರಂತರ ರಕ್ಷಿಸಲು 

ಭೂವೈಶುಂಠನೆನಿಸಿದ ನೇಂಕೆಬಾದ್ರಿಗೆ ಬಂಯು ನಿಂತನು, ಧರ್ಮಸಂಸ್ಕ್ಯಾ 

ಸಳನಾಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ವಿವಿಭ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜ್ಞ್ಯಾನಿನ 

ರೇಣ್ಯರು ಅವತರಿಸಿದರು. ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಜ್ನಾ ನಿಗಳು ಫೀನಿವಾಸ 

ನನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ 

ಹೆರಿಬಣಸರು ಸಹ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆನರು, 

ಕೆರ್ನಾಟಿಕದ ಹರಿದಾಸ ಗೆ ನೀಂಕಟಾದ್ರಿ ತವರೂರು, ಎಲ್ಲ ಹರಿ 

ದಾಸರು ಶೀನಿನಾಸನನ್ನು ಮೆನಸಾರ ಕೊಂಡಾಡಿರುವರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ 

ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂಟ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಇವರ ಸಾಏತ್ಯ ಮೀಸಲಳಿಯದ 

ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಸಜೀವ ನಿಶ್ಚಸಾಹಿತ್ಯ. ಇವರ ಕೃತಿಗಳು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯೃತಿ 

ಪ್ರರಾಣಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಂತಿರುವವು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಸಾಧ್ಯ 

ಮಾದ ಅನೇಕ ನೇದಾಂತರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆರಿದಾಸರು ಶಮ್ಮೂ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ವಿಶದ ಸಡಿಸಿರುವರು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಾಸರು ಸಮತಾಜಕ್ಕೆ ತನಗೀ 
ರೆ 

ಆದ ಹಿಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇನೆಯನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಸಿರುವರು. 

ಇಂಥಾ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಸಕಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಫ್ರೀ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ 

ಬಠಲಬಾಸರು, ಉಳಗಾದ್ರಿನಾಸನಿಶದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ 

” ಅಡಿದಾವರೆಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇವರ ಅಂಕಿತನಾಮ ಶ್ರೀನಿನಾ 

ಸನದಾಗಿಜಿ, 
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ಪ್ರಕೃತ ಹೊತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಸಮಗ್ರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಳಟಸು 

ತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಚಕ್ಕನ 28 ನೇ ಕುಸುಮವಾಗಿರುವುದು, 
ದಾಸರ ಜೀವನ ಹಂತ್ರೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆದು ದಾಸರ ಎಲ್ಲ್ಯಾ | 

ಕಕಿಗಳನ್ನು, ಸಂಗ್ರಸಿ ಕೊಟ, ಶ್ರೀ ಡಾ! ಕೆ. ಎನು, ಕೈಸಾ ರಾವ್ 
ಲ್ಪ al ಅ ಚೆ ಲ" 
(ಬೆಂಗಳೂರು) ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿವರಾನಿಗಳು 
ಈ ನಮ್ಮು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾರಿಸಬೇ ಕಾಗಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. 

ಯವಮ್.ನಿ.ಯಸ್, ಪ್ರಸಾದ್, 
ಐ, ಎ, ಯಸ, 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ನಹಣಾಧಿಕಾರಿ 

ತಿರುಮುಲಿ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು 

ತಿರುಪತಿ, 



ಶ್ರೀ ಉರಗಾದ್ರಿನಾಸವಿಕಲರ ಜೀವನ - ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ 

ಸಂಸ್ತಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ 

ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫ ನೆಯ ಕತಮಾನದಲ್ಲಿ 

(ಸಾಜ ಯಾಜರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಕರ್ಣಾಟಕ ಹರಿದಾಸ ಪಂಥ, ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯ 

ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಅಕಿಶಯನಾಗಿ ಬೆಳೆದು - ಈಗಲೂ ಮುಂದವರಿಯುತ್ತಿಜಿ. 

ಮವಾಗಿ ಗುರುಗಳಿಂದ ಅಂಕಿತ-ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ ನಡೆಜೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ 

ರಿದಾಸೆರು ವಿವಿಧ ಛಂಜೋಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗ ತಾಳ ಲಯಜದ ವಾಡ ಸಾವಿ 

*ರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ರಚನೆಯಾದ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಹಿಸಿ 

ಶಿಡು ಸತತವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುಪುದು ಅಡಕ ಒಂದು ಪೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೆನ್ಸ 

ಹುಡು, ಈ ಐನೊರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಜು ಬಂಡ ಈ ಹಾಸಸಾಹಿತ್ಯನನ್ನು 

ಬಾರು ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು, 

ನೊಡಲನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಘಟ್ಟ, ಅಪರ ಉಗಮುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾಹ 

ಜರು, ವ್ಯಸರಸಚರು, ನಾದಿಕಾಜರು, ವಿಜಯೂಂಟ್ರರು, ಪುರಂಜರಣಸಸರು, 

ನಕದೂಸಕೇ ನೊಡಷಲಾಜನರಿಂಡ ರಚಿತವಾಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಇದಾದ ಸುವಮರಾರು 

ಇರುವರ್ಷಗಳ ಅನಂತರ ಹೆಂಪೆಯಿಂದ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಸ-ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ ಆ೦ಜೂ(ಳನ 

ಡು ರಾಯಿಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸುಲ್ಲಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.  ಚೀಕಲಪರವಿಯ 

೬ ವಿಜಯಜಾಸರ ನೇತ್ಸತ್ರಗಲ್ಲಿ ಅವರೆ ಶಿಸ್ಯ-ಪ್ರಶಿಷ್ಯರನೇಕರು ಈ ಸಂಥನನ್ನು 

ನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಭೂಯಿಸ್ಟ ವಾಗಿಯೇ ಕೃತಿನಿರ್ಮಾಣನನಾಡಿದರು./. ಆನರಲ್ಲಿ 

ಮುಖರು ಎಂಸಿ ಶ್ರೀ ಏಜಯದಂಸರು, ಆಟನಾನಿಯ ಪಂಗನಾಮದ ತಿಮ್ಮ 

| ಯ್ಯನೆನರು, ಉತ್ತ ಕೂರಿಕ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲದಾಸರು, ಶ್ರೀ ಮೋಹನ 

ಇಸರು, ಬ್ಯಾಗನಟ್ಟಿ ಮಾನ್ಸಿಯ ಫ್ರೀ ಜಗನ್ನಾ ಥದಾಸರು, ಪ್ರೀ ಕಲ್ಲೂರು 

ಬಣ್ಣ ದಾಸರು, ಲಿಂಗಸುಗೂರಿನ ಶೀ ಪ್ರಾಣೀಕದಾಸರು, ಕರ೯ಗಿಯ ಶ್ರಿ 

ಇಸಪ್ಪದಾಸರು ಇತ್ಯಾದಿ. ೬... ೬. ಎರಡನೆಯ ಘಟ್ಟಿಸನ್ನ ಬಹುದು, 

ಕ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ತತ್ಯಫಿಷ್ನೆ ಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ಎಂಬುದು ಸೃಷ್ಟನಾಗಿ 

ಇಣುತ್ತದೆ, 

2 

ಮೂಲದಲ್ಲಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ. ಥ್ಯೇಯ, ಆನಮುನದಿಂದ ಆಕ್ಟೋ 

7 3 ರಕ್ಬುಗಿ ಅರಿತು. ಅನುಷಾ | ನೆಡಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ಪ ಸ್ರಮೇಯರತ್ನ ಗಳು 

ಏರಿಯಾಗೆ, ಜೇವಂತವಾಗಿ, ” ಉಪಯುಕ್ತ ನನ್ನೆ ied ಕಯ 

!ಳುಪ್ಪಜೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಹಶ[್ಥರ್ಯ ಈ ಎರಡಕೆಯ ಫಟ ಸಚಿ ಗೆನುಕಾರ್ಹವಾಗಿ 

'ಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಿಸವಾಗಿದೆ. ಜ್ರೈತ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಕರೆಂಜಬಂತೆ ಶೀಹರಿಕಥಾ 



Vi 

ಮ್ಲತ ಸಾರವೆಂಬ ಕ್ಲತಿರತ್ನ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸನರೇಣ್ಯರಿಂದ ರಚಿತವಾದುದು 
ಈ ಘಟ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ, ಇದೊಂದು ಹಿರಿಯ ಸಾಧನೆ, ಇದಲ್ಲಜಿ ಇದಕ್ಕೂ ಆಕರವಾಗಿ 
ಫಿ ವಿಜಯದಾಸರು ರಚಿಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ಸುಳಾದಿಗಳವೆ, ಇನರಿಗೆ ಸುಳಾದಿ 
ದಾಸರು ಎಂಜೇ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ಬಂದಿಜೆ, ಬಹು ಅರ್ಥ-ಭಾನ-ಪ್ರ ಮೇಯ ಗರ್ಭಿತ 

ವಾಗಿ ಅನೇಕ ಚಿಕೆ ಬಹು ಕ್ಲಿಸ್ಪನಾಗಿಯೂ ಈ ಕೃತಿಗಳಿನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ 

ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಕ್ಕುವುವಲ್ಲ ವೆಂಜುದೂ ನಿಜನೇ ಅಗಿದೆ. “ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ 

ಮಯವಾಗಿ ಕಾಣಬರದಿದ್ದರ್ಯೂ  ಒಳಹೊಕ್ಳಂತೆಲ್ಲಾ ತುಂಬ ಗಹನನಾಷವು 
ಎಂಬುದು ಕಿಳಿಯುತ್ತದೆ, 

ಶ್ರೀಮಜಾನಂದಕೀರ್ಥರು ಪ್ರಕಿಪಾದಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅವರ ಕರುನಾಯ ಅಪರ 

ಅನುಯಾಯಿ ನಿಜ್ವಾಂಸರು ಮಾಡಿದ ಬೀತಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಸಾರಭಾಗನೆ 

ಸ್ನೊಳಗೊಂಡಂಕೆ ಕಥಿಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಕಿರಿಯ ಈ ಕಾಲದ ಹಾಸ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸುಳಾದಿಗಳಿಗೆ-ಇತರ ಹಲಪು ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ 

ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಪೆ! ಎಂಡು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನುಭನನಾಗಿಡೆ, ವಿಜ್ಯನ್ಮಜಿಗಳ ಳಶಿಣ 

ಜಟಿಲ ಗೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಭಾನ ಹರಿದಾಸರ ನೇಲೂ ಆಗಿರಲಿಕ್ಟೆ ಸಾಕು. ಅಥವಾ 

ಬಾಸಸಾಟತ್ಯ ಚಿಂಜರೇನ್ನು ತುಂಬ ಸರಳವಾದದ್ದೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂಶ 

ಹುದು ಅಡರಲ್ಲೀನಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಗನುನಿಸಿ, ಅನರಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟನಾದುರುಂಟು- 
ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಡಿತ್ಯವೂ ಉಂಟು ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಹಾಗೆ ರಚಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಇರ 
ಬಹುಡೇನೊ, 

ಇದು ಎರಡನೆಯ ಘಟ್ಟವಾಡಕರೆ, ೧೯-೨೦ ತಶಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ರುವುಜು 

ಮೂರನೆಯ ಫಟ್ಟ ಎನ್ನ ಬಹುದು ಬಳ್ಳಾರಿ ರಾಯಚೂರುಗಳನ್ನು ಹಾಟಿ ಮೈಸೂರು, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಗಳ ಕಡೆಗೂ ಆನೇಕ ಹರಿದಾಸರು ಆಗಿಹೋಗಿ 

ದ್ದಾಕೆ-ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಿನೆ ಬಳಿಯ ಜೀವರಾಯದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಾಸಕೂಟ 
ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಬಹುಕಾಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಂಡಿ ಶಿಷ್ಯಕನ್ನು 
ಹೊಂದಿದ್ದ" ಶ್ರಿ ಪರಮಪ್ರಿಯ ಸುಭ್ಸ ರಾಯದಾಸರು ಅನರ ಶಿಷ್ಯ ನ ನ್ರತಿಸ್ಯ ವರ್ಗದ 

ರಿಂದ ಬಹುವಾಗಿ ಜಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆ, 

ಸದ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೃತಿಗಳು ಅವರ ಶಿ್ಯನರೇಣ್ಯರಾದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ 

ಶೀ ನು. ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರ (ಶೀ 'ಉರಗಾದ್ರಿ ನಾಸ ವಿಠಲಪಾಸರ)ಣೇ ಆಗಿನೆ 

ಶ್ರಿ! ವಿಜಯದಾಸರ ನೇತ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂನರ್ಧನೆಗೊಂಡ ಬಾಸನಂಥ ಒಂದು 

ತಿರುವನ್ನು ಪಜೆಯಿತು; ಒಂದು ಕ. ಮ-ಶಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿತೆನ್ನ ಬಹುದು. ಶಿನ್ಯಫ -. 

ಯೋಗ್ಯ ತೆಯನ್ನ ರಿತು ಗುರುಗಳು 'ಆತನೆ ಬಿಂಬಮೇೂರ್ತಿಯನ್ನು. ಗುರುತಿಸಿ ಅಂಕಿತ 

ವೆಂಗಿತು. ಟೆ 'ಅಂಕಿತಥಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಗುರುಗಳ (ಕೃತಿಇಇರರ) ಅಂಕೆತನಿಂಟಿ 
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ಸವತಾಪ್ಪನಾಗುನ ಮೂರು, ಐದು ಏಳು ನುಡಿಗಳ ಪದವನ್ನು "ಅಂಕಿತಪದ'ನ ನನ್ನಾಗಿ 

ರಚಿಸಿ, 'ಶಿಷ್ಯನ- ಸಾಧಕನ ಉಪಾಸನೆ ಗಾಗಿ ಕೊಡುವ ಪದ್ದ My ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಗೆ 

ಬಂದಿತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆದು ಡೈವಚತ್ಲನಾಗಿಯೇ ಜೊರಕಿರುವುಡೂ ಉಂಟು. 
ಸಾಕ್ಷಾತ” ಶ್ರೀ ನಿಜಯಜಾಸರಿಗೆ ಅನು ಜೂರಣೆ ವ್ಯಾಸಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಜಯವಿಕಲ 

ಎಂಬ ಅಂಕಿತ, ಫೈಜಸರೂಪೀ ಪರೆನಾಸ್ಮನಿಂದ ಫ್ರೀ ಪುರಂಡಕಬಾಸಡೆ ಮೂಲಕ, 

ಕೇವಲ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ 
ಹೊರೆಯಿತು! ಅನರು ಅನಂತರ ಭಾಗಣ ನವರೇ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಅಂಕಿತ ಪಡ 

ರಚಿಸಿ ಹರಿಜಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನಿತ, ತರು, ಶ್ರೀಜ್ಯಾಗವಟ್ಟಿ ಶೀನಿನಾಸಾ ಜಾಕ್ಯರಿಗೆ 

ಫಂಡರಪುಕದಲ್ಪಿ ಚಂದ್ರಭಾಗ ಸಿನಯಲ ಗುರುಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಸುಡಿ-ಸೂಚನೆಯಂಕೆ- 

ಅವ್ಯಕ್ತ ಪಾಂಡುರಂಗ. ನಿಕಲನಿಂಜಲೇ ಶುಭ) ಸ್ಪಟಿಕ ಶಿಲಾಫಲಕದ ಮ ಇಲಕವಾಗಿ 

ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನೂಥವಿಕಲ” ಎಂಬ ಅಂಕಿತ ಜೊರೆತ ವಿಷಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಗಿಜೆ, ಈ 

ಅಂಕಿತ ಶಿಳೆ ಈಗಲೂ ಆ ಘಟನೆಗೆ ಸೂಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. (ಅದರೆ ಅದು ಕರ್ಣಾಟಕದ 
ಗಡಿಯನ್ನು ಜಾಟಿ!) ೨ನರು ವಿಜಯದಾಸರ ಶಿಷ್ಯ ಶೀ ಗೋಪಾಲದಾಸರ 
ಶಿಸ್ಕರು. 

ಈೀ ವಿಜಯದಾಸ ತಿಷ್ಕಪೆಂಪಕೆಯೇ ಈಗಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು, 
ಶ್ರೀ! ವಿಜಯದಾಸರ ಏಳನೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಫ್ರೀಫಿಧಿವಿಕಲಾಂಕಿಶಂಇದ 
ದೀಷದ ಅಣ್ಣ ಯ್ಯಾಚಾರ್ಯಕು. ಇವರ ಶಿಷ್ಯರು ಶ್ರೀ ನರವಿಕಲಾಂಕಿತರಾದ ಪ್ರೀ 
ಸೌದಿ ರಾನೌಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸವರು, (ಕ್ರಿ,ಶ. 1875) ಇನರ ಶಿಷ್ಯರು ಮುದ್ದುಮೋಹನೆ 
ನಿಶೆಲಾಂಕಿತರಾಜ ಜೊಡ್ಡ ಬಳ್ಳಾ ಪುರಟ। ಶ್ರೀ ಉಾಘನೇಂದ್ರಹಾಸರು. (ಕ್ರಿ.ಶ. 1898) 
ಇವರ ಶಿಷ್ಯರು ತಂಗಿ ನ ಮುದ್ದು ಸೋನೆ ಏಕಲಾಂಕಿತ, ಪರಮ ಪ್ರಿಯ ಬಿರುದಾಂಕಿತ 
ಶ್ರೀ ನರಸೀಪುರದ ಸುಬ್ಬರಾಯಜಾಸರು. (ಔೇವರಾಯಸದುರ್ಗದ ಜಾಸರು) ಕ್ರಿ.ಶ. 
1865.-1940, 

ನರನು ಪ್ರಿಯರ ಶಿಸೋತ್ತ ಮರೆ! ಉರಗನೂದ್ರಿಪಾಸ ವಿಕಲಾಂಕಿತರಾದ ಸಭ್ಯ 

ಚರಿತ್ರ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರಿ ಮ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು, (ಚಿತ್ರಮುರ್ಗ)- ಕ್ರಿ.ಶ, 1571 
1964. ಎಂದರೆ ಶ್ರೀ ನಿಜಯಜಾಸರಿಂದ ಇವರು ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ತಲೆಯನರು 
ಎಂಡಂಶಾಯಿತು. 

ಕ್ರಿ.ಶ, ೨೦ ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾಸಸಾಹಿತೃಪ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿವಿಧವೂ 
ನಿಶಿಷ್ಟವೂ ಅಗಿದೆ, ಜಾಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸರಂಪರೆಯನ್ನ ನುಸರಿಸಿ ಛಂಜೋಬಜ್ಗೆ ವಾಗಿ 

ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಕೃನುಸರಿಸಿ ರಾಗ ತಾಳ ಲಯ ಬಪ್ಣ ವಾಗಿ ಹಾಡಲನಸುಕೂಲನಾಗ 

ಕೃತಿಗಳ ರಚನೆ ಒಂದುಕಡೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನ.ಶ್ಲೊಂಡುಕಡೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಉಗಮ, ಚಿಳೆನಣಿಗೆ, ಸಂಪೇಶ. ಉಸಿಕಾರ, ಗಡಿಹಾಸರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳು 
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ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ, ಸಮೂಕ್ಷಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧ- ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧ 
ಗಳು-ಹೀಗೆ ಈಗಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿಯೂ, ವಿಶ್ಲೇಸಹಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ, 
ಆಳನಾಗಿಯೂ, ನೂತನ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳು ದ್ಲಾಗಿಯೂ, ನರಿಚಯಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ, 
ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. 

ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತೃವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಗ್ರಂಥಸಂಪಾನನ ಶಾಸ್ತ್ರಕೃನುಸರಿಸಿ 
ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೂ ಆಗಿಡೆ. ಮೊದಮೊದಲು ಕೇವಲ ಸಂಗ್ರಹ 
ವಾಗಿದ್ದುದು ಈ ಹೂಸ ಫಿರುನನ್ನು ಅದು ಪಡೆದಿದೆ, ವಿಮರ್ಶೆಯ ರೂನದಲ್ಲಿ ಜಾಸ 
ಸಾಹಿಶ್ಯಾನಲೋಕನ ಕಾರ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 
ನಣೆನಿರುನ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಶಂಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಬಹು 
ಬಾಗಿದೆ, 

ಈ ಮಾತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇ 
ಖಿಸಬಹುಡು, ಈ ನಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶ ಪ್ರಥಮ ಕೃತ ಬೇಲೂರು ಕೇಶನಡಾಸರ 
ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಕ್ತಿನಿಜಯ್ಯ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬ ಹೊತ್ತಿಗೆಗಳು. ಅನಂತರ 
ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ಹೊರಬಂಡುವು. ಡಾ॥ ೮0, ಶ್ರೀ ಮುರಳಿ ಅನಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಚರಿತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ನಭಾಗ; ಡಾ| ಎಚ, ಕೆ. ನೇದ 
ವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಕರ್ಣಾಟಕ ಹರಿದಾಸರು; ಡಾ| ಳೆ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ರಾವ" ಅವರ 
ಶ್ರೀ! ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು; ಡಾ| ಎ. ಟ, ಪಾಟೀಲರ ಪ್ರಸನ್ನ ನೆಂಕಟಿಬಾಸರು, 
ಶಿ! ಹಲಗೂರು ಕೃಷ್ಣಾ ಚಾರ್ಯರ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತವೂ ಪಾಸಕೂಟವೂ; ಶ್ರಿ 
ವರವಿ ಭೀಮಾಚಾರ್ಯರ ಬಾಸಕೂಟದ ಅರುಣೋಪಯ; ಜಾಸಸಾಹಿತ್ಯ - ದ್ವಿತೀಯ 
ಘಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ; ತ್ರಿ ರಾಸ್ಟ್ರಾ ಸಂಚಮ:ಖಿ ಅನರ ಹರಿಡಾಸೆಸಾಹಿತ್ಯ; ಶ್ರೀ ಕಟ್ಟ 
ಶೇಷಾಚಾರ್ಯರ ಕನಿ ಕನಕದಾಸರು; ಶ್ರೀ ೧ಂ.ಅರ್. ಗೋವಿಂದರಾವ" ಅವರ ಹರಿ 
ಭಕ್ತಿ ವಿಜಯ (ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳು); ಡಾ| ಜಿ. ನರದಾಜಂಣನ" ಅನರ ಹರಿದಾಸ 
ಹೃದಯ; ಡಾ| ಕೆ. ಗೋಕುಲಣಾಥ" ಅನರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು; ಹರಿದಾಸ 
ಭಾರತಿ ಸುಬೋಧ, ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಜಯಂತಿ ಜೀನನನರಿಮಳ, 
ಜಯಕರ್ಣಾಟಕ, ಪ್ರಬುದ್ದ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕನ್ನಡನುಡಿ, ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ವಿಕಲ 
ಪ್ರಕಾಶನಗಳು-ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಈ ದಿಶಿಯಲ್ದಿ ಗಮಥಿಸಖಹುಜಾಗಿದೆ, 
ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹರಿದಾಸರ ಜೀವನ ಮತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಕೈತಿಗಳ ಸನೂಕ್ಷೆ “ಖಿ 

ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, 

ಇವುಗಳಲ್ಲನೆ ಹರಿದಾಸರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ" 
ಸಂಪಾದಿಸಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ... ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ 
ಹಲಷ ಹೊಕ್ತ ಗೆಗಳನೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟಿ 
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ಸಿರುವ ಫ್ರೀ ಪ್ರೀಬಾದಲಾಜಕ ಕೃತಿಗಳು, ಶ್ರಿ! ಮಹೀನೆತಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು, ಪ್ರೀ 

ವಾಡಿರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು, ತ್ರೀ ಗೋಪಾಲದಾಸರೆ ಕೃತಿಗಳು; ಫುಕೆಂಡರದಾಸರ 

ಚತುಕ ಶೈ ತನತಾನ ಸಮಿತಿಯವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕ್ಸ ಕಿಗಳು-ಹಾಗೇ 

ಕನಕದಸರ ಕೃತಿಗಳು; ಡಾ| ಕೆ, ಎಂ. ಕ್ಸ ಹ ರಾನ್ ಅವರ ಹರಿಕಥಾನ್ನು ತಸಾರ, 

ಕನಕದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು, ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ, ಜಗಾ ಥಫಜಾಸರ ಕೃತಿಗಳು, “ಹನುನು 

ದ್ವಿಲಾಸ, ಹರಿದಾಸಭಾರತೀ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು (ಉಗಾಭೋಗಗಳು ತತ್ವಸುವಾಲಿಗಳು 

ಇತ್ಯಾದಿ). ಅಲ್ಲದೆ ಹರಿಡಾಸ ಕೀರ್ತನ ತರಂಗಿಚಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಸುಬೋಧ 
ಅವರ ಪ್ರಕಟಣಿಗಳು-.ಉಡುಪಿ ಪಾವಂಜೆ ಗುರುರಾನ್ ಮತ್ತು ವರಜೀೇಂದ್ರ ಹರಿದಾಸ 
ಸಾಸಿತ್ಯು ಮಾಲೆಯಶ್ರಕಟಣಿಗಳು, 

ಇಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಡೆ ಬಿಡಿ ರೇಖನಗಳು ಬಹು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ-ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾನ 
ಹಾಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿನಾಗಿನೆ, ಈ ಬಗೆಯ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ 
ಲೇಖನಗಳು ಈ ಶತಮಾನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಜಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 
ಇಜೊಂಜು ಹೊಸ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಾಧನೆ, 

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪಕಿ ಜೀವಸ್ಸಾ ನಜ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಯೋಜನೆ ಎಂಬ ಹೆೊಸಶಾಖೆಯನ್ನೇ ತೆರೆದು ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಕೃಪ 
ಗಳನ್ನು! ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವ್ಸ ತ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 
ಅವರು ಸುನತಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ ಪಡಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಗಳು 
ಚಿತ್ರಗಳು ಶಿಲ್ಪಗಳು ತೈಲಚಿತ್ರಗಳು, ತಣ” ನಿನರಣಿಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಪ್ರಡರ್ಶನವನ್ನು 
ಜೇಶನ ಅನೇಕ ಸ್ಪಳಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ನಡಿಸುತ್ತಿರುವುಡು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ. 

ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯಕನಾಗುವ (ಮಹತ್ಯಾರ್ಯವಂಗಿದ್ದರ, ಇದರಿಂಡೆ ಬಹು 

ಮಂಡಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಜೆಯುತ್ತಿಬ್ದಾರಿ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಅಷರು 
ಜಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸಮತಾಲೆಯನ್ನು ನರ್ಪಡಿ 

ಸುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಶಂಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, ತಿ.8.ದೇ. ಯವನರ ಈ ಸಂಚಾರೀ 

ಪ್ರದರ್ಶನಾಲಯ (Mobile Exhibition) ನುತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಉನ 
ನ್ಯಾಸಮರಾಶೆ, ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎಂಬ ತ್ರಿಜಳಾತ್ಮಕನಾದ ಕಾರ್ಯ ದಾಸ 

ಸಾಟತ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿಜೆ. ಹೈಪರಾಟಾಬ್ ತಿರುಪತಿ, ವಿಶಾಖ 

| ಪಟ್ಟಣ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೊಂಬಾಯಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಗಂಗಾವತಿ ಉಡುಪಿ 

ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಬ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಏವೆ. ಹರಿದಾಸರ 

ವಿವಿಧ ಕಲೆಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜೊರೆಯುತ್ತದೆ, 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕಟಣೆ-ಪ್ರೀ ಉರಗಾಡ್ರಿವಾಸ ವಿಠಲಣಾಸರ ಜೀವನ ಸುಳ್ಳು 
ಕೃತಿಗಳು ನಂಬುಹುಕೂಡ ಕಿರುಮಲ ಕಿರುಪಕಿ ಜೇನಸ್ನಾನ ನಣನರ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ 
ಯೋಜನೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲೇ ಹೊರ ಬರುತಿ ರುವುದು. 
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ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿರ್ದಿಗೆ ಪ್ರೀ ನಿಷಯಡಸರ ಶಿಷ್ಯಪೀಳಿಗೆಯನ್ಲಿ ಬಂಡ ಹನ್ನೆರಃ 
ಫೆಯ ತರೆಯನರಾದ ಶ್ರೀ ಉರಗಾಪ್ರಿವಾಳ ವಿಶಲಾಂಕೆತ ಪಗಿದಾಸರ ಲೌೌಕಿ' 

ನೂಮೆ-ಈಾಯಿ, ತಂಡೆಗಳು ಆಕ್ಸಕೆಯಿಂಡ ನಾನುಕರಣೋತ್ಸನಡಲ್ಷಿಟ್ಟ ಹೆಸರ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂತು, ಮುಂಬಿ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಾಡ ಹೆಸರು ಮಳನಳ್ಳಿ 

ಫೀನಿಪಾಸಕಾನ್ ಎದು. ಮಳವಳ್ಳಿ ಪುರುಷೋತ್ತ್ಯ ಮುರಾಯರ ಮಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 

ರಾಯಟು. ಇವರ ಮುಗ ಎನಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಎಂ. ಸ್ವಾಮಿರಾವ 
ಅನರ ಪಕ್ನಿ ಶ್ರೀಸುವಿ ರಾಧ ಬಾಯಿ ಪಂಚತಿಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಳ್ಸುಳೆ 
ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ರಾಘನೇಂದ್ರರಾವ್, ರಾಮರಾವ್, ಶ್ರೀನಿನಾ? 

ರಾನ್ ಸುತ್ತು ಪ್ರೀಥೆಕೆಕಾರ್ಸ; ಕೃಷ್ಣಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಜೀವೂಬಾಯಿ, 

ಶ್ರೀ ಪು. ಶೀಫಿನಾಸರಾಯಗ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಶಿನನೆೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ತುಂಗೆಯ 
ತಡಿಯ ಜೊಳೆಹೊಳ್ಕೂರು, ಜನ್ನದಿಕೆ kA 3, 6.2.1811 ಜಾ ಸಂಪಕ್ಸಃ 

ಮಾಭಿ ಶುಷ್ಧ ಏಿಕಾಡತಿ ಶ್ರೀನ ಸುತ ರಾಜಿ ಮಕಣೆ ಹೀಕಸ್ಥೆ ಯಕಿನಕೇಣ್ಯ 

ಫ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಧರ್ನು ತೀರ್ಥ ಪ್ರೀನಾೂದಂಗ4ನರ ದಿನ್ಯವ್ಠ ೧ದಾನನ ಸನ್ನಿ ಭಾನ ವಿರುನ 

ಕಟ್ಟ ಡೆಡೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲೇ ಇವಂ ಕೃಶ ಟಾಲ್ಯ ದಿನಗಳು ಕಳೆಟುವು. 

ನೂಶಾಪಿತ್ಸಗೆಳ ಸರಮು ನುತ್ಸಲ್ಯದ ಪರಿಹಾನುವಾ।, ಇಪಕಿಗೆ ಒಂಭತ್ತು 
ನರ್ಷ ತುಂಬುಟತನಕ ವಿಣ್ಯಾಭ್ಯಸವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲ! ಈ ಮೇಲೂ ಆನೇಕ 

ಎಡರುತೊಡಕುಗಳು ಬಂಡು ನಿ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕೈೆ ನಿಘ್ನಗಳೊಜಗಿ ಸನುರ್ಪಳಕನಾಗಿ 

ನಡೆಯ ಬಿಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ನಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 8ೀರ್ಥರೂದರೆಸರು ತೀರಿಕೊಂಡರು. 

ತೆಂಜಿಯ ಮರಣಜ ಪರಿಣಸಿನ, ಬಾಗಿ. ಹೊದಲೇ ಇದ್ದ ದಾರಿಡ ಪಂಸ್ಸಿಕಿ ಇನ್ನೂ 

ಉಬ್ಬಣಟಿಗಿ ಚಾಲ ಬಳಲ ಬೇಕಾಯಿತು. ಬಹು ಕಷ್ಟದಿಂಜೆ ಬಂಧುಗಳ ಪುಫೆ 

ಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸೈಸೂರಿಸ ಫು ಅಂದಿನ ಲೋಯರ' ಸೆಕಂಡರಿ ಪರಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 
ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ, ಸನದ್ಮಿಲ್ ಸ್ಫೂಲ” ಅಧ್ಯಾಪಕ ತರಬೇತಿ ನಡೆದು ಕೆಲವುಡಿಸಗಳ 

ಸಂತರ ಶಿನಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸೇದಿದ ಕಳೊರ.ಳಟ್ಟಿ ಯ 

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾನಳರಾಗಿ ನೇಮಕ ಪಡೆದರು, ಸಂಬಳ ಒಂದು 
ಕಂಗಳಿಗೆ ನಿಳುರೂಪಾಯಿ! 

ಇಫಂಸಂ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರ ಸುದಿಂದ ಉಳ್ಸಾಹಡಿಂದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಳಿತು 

ಮಜ್ಪಾಸ್ ಅಪ್ನರ್ ಸೆಕಂಜರಿ ಸಂಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಿಷಯೆಡಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ 
ಸಂತಿ ಹೊಂದಿ ಶೇರ್ಗಜೆಯಾಜರು, 

ಇದರ ಪರಿಹಾಮುಸಾಗಿ ಅಡೇಕಳೊರು ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಗ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 
ಉಪಾಧಿ್ಯ್ಯಯರಾಡರು ಸಂಬಳ ಹಧಿಸ್ಸೆಡು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏಂತು 1 ಆ೫೨ಲಜಲ್ಲೇ 
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ಇಪರ ಪನಃಶ್ರವ್ನತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಧ್ಯಾಪ್ಮಿಕದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಅಂತಹವರ ಸಂಗನನ್ನೇ 
ಆರಿಸಿ ಸಚಿಸಕೊಂಡು ಜಾ ಸ್ಹದ ಜೆಳೆನಣಿಗೆಗೆ ಗನುನನಿತ್ತದು, 

ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರನೃತ್ತಿ ಗೆ ಪುಟಿನಿತ್ತು ಚ್ಯಾ ನಗಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ 

ರಾಜನಕು ಅನೇ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಡಮುನಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಯಕೆಂಬುನರು, ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, 

ಚೆಂತಕೆ-ವ್ಯಾಸಂಗಗಳಿಂದ ಅನರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಶಾಂತಿ ಜೊರೆಯಿತು. 

ಅಜೀ ಊರಿಕೆಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಶಿವಗಂಗಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ೪ಳರು ಕಟ್ಟಿಗೆ 
ಸಂಚಾರತ್ವೀಫ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರವಚನ ಪತಾಡಿಡರು, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು ಲ್ಲಿ 
ಹಾಜರಿದ್ದು ಶ್ರೀಗಳನರ ಪ್ರವಚಕವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಕೆಲಪು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು 

ಸಂಭಾಷಣೆಯೂ ನಡೆಯಿತು, ಸ್ಥಾಮಿಗಳು ಇನರ ಶತ್ರ ಸಜ್ಜಾ ನೆ ಕೀಕ್ಷೆ ಬುದ್ದಿ 

ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಪುನಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಸುಂಬ ಸುಕೋಷದಿಂಡ ಇನನನ್ನು 
ಸನ್ಮಾನಿಸಿಬರು. 

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಅಗಂತರ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಜೀವೂ ಬಾಯಿ ಭಾನ ಪ್ರೀ ಧಕ್ಸೃಂತ್ತಿ 
ಹನುಮಂತರಾಯರು ಈ ಜಂಪಕಿಗಳ ಜೇಷ್ನ ಪುಕ್ಸಿ ಸೌ॥ ತುಂಗಾಚಾಯಿಯವರನ್ನು 

ರಾಯರು ಲಗ್ಗೆ ನಣಷರು, 

ಶಿನಿಪಾಸರಾನ್-ಶುಂಗಾಬಾಯಿ ಪಂಸೆಕಿಗಳಿಗೆ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಳ್ಳಳು 
ಮಾತ್ರ-ಫ್ರೀಮಕಿ ನಡ್ಮಾಪ ಬಾಯಿ, ಶಮಲಾಜಾಯಿ ಸುತ್ತು ಸನಜಾಬಾಯಿ 
ಎಂದು, ಪ್ರತ್ರಸಂಶಾನವಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಯ ಕೊನೆಯನರೂಡೆ ನನೆಜಾಬೂಯಿ ಸಯಾತ್ರ 

ಚೀನಂತರಿಬ್ದಾ ಕೆ-ಚಿತ್ರಪುರ್ಗದಲ್ಲೇ. 

ಉಪಾಧ್ಯಾಯವೃತ್ತಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೂ ಅಕರ್ಷಕನಲ್ಲ. ಅರ್ಥಿಕ 
ಕ್ಸೆಹ್ಸಿಯಿಂಡಂತೂ ಅಮು ತರೆ ನಿಜನಾಪ ಮೂಾಶು. ಅಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಥನಿಕ-- 
ಸಾಧ್ಯ ಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಪಾಡಂತೂ ಹೇಳುವುದೇ ಬೇಡ, ಹಿಂಜಿ ಬಲ್ಪ 
ಲ್ಸ ಸಾ ನೆ dds ಇದ್ದುವು. ಈಗ ಅಜೂ ಮಾಯ, ಆ ಕಾಲಷೆಲ್ಲಂತೂ 

'ಥ್ಯಾಚಕನರ್ಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿನ್ನ ಪೇತಕೆನಿತ್ತು, ಮೂನೆತ್ತು ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರೀ 

ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ನಂಚನೆಯಿಂಪ ಶ್ರ ಯಿಂಚ ಹುಡಿಯ, ಪ್ರಭಾವೀ ಉನಾಭ್ಯಾಯರು 
»0ಜು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ, ಅಧಿಕರಿಗಳಿಂಡ 'ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ 

ಜಸ ಶ್ರೀ ಶೀನಿನಾಸರೂಯರ ನಿಶ್ರಾಂಕಿನೇತನ ಹಕ್ಕೊಂಡೂಕಾಲು ರೂಪಾಯಿ | 

ಅಲ್ಬನರನಾಸೆಡಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಮುಂಡಿಗಳುಳ್ಳ ಸಂಸಾರವನ್ನು “ಯಡ್ಸಚಸ್ಸಾ 
8 ಟೆ 

ಗಾಭ ಸಂತುಸ್ಚಿ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಸೈಶಾಲ್ಯದಿಂಗ, ವೈರಾಗ್ಯಥಿಂದ 
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ಫಾಲಲಿಪಿಗೆ ನುಸಸೋಯಶಿ, ಸೆರೆಹೊರೆಯ ನರನ್ನು ಸೋಡಿ ಕರುಬಜಿ-ಕುಡಿಯಜಿ 

ಸಮಚಿತ್ತ ರಾಗಿ ಸರಳ ಜೀವನನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು, 

ಲೌಕಿಕ ಬ್ಗ ಸ್ಲಿಯಿಂಡ ಅವರ ಏಿನ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮಟ್ಟ ಹೊಡೆ ಸ ಜಾಗದಿದ್ದರೂ, 

ಅನರ ಸ್ಪ ಸಂತೆ ಪಿತ ಥ್ರ ಹು-ನ್ಯಾಸಂಗ ಶ್ರ i] ಗೆಳಿಂಪಾಗಿ ಅಖಕೆ ಮಿ ಫೆ ಅಿಧಿಕನಾಗಿದ್ದಿತ್ತು 

ಕಾವ್ಯಭ್ಯಾಸನನ್ನು ಜೆನ್ನಾ ಗಿ ಸಗ ಕನನ ರಚಿಸುವ ಕರೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಕರಗತ 

ನಾಗಿನ್ದಿತು. ಕೇಶಿರಾಜನ ಶು ಮಣಿಸರ್ಪೆಣದ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಅವರು ಆಳವಾಗಿ 

ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪುರಂಜರ ಕನಕ ವಿಜಯ ಗೋಪಾಲ ಜಗನ್ನಾಥ ನಾಸತಭ್ಯರ ಕೃತಿ 

ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಸೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶರನ್ನು ಚೆನ್ನಾ ಗಿ 

ಓಡಿಕೊಂಡಿಚ್ದರು, ಸಂಸ ತಜಾ ಶ್ವ ನವೂ ಅವರಿಗೆ ಜೆನ್ನಾ ತು. ಇಸೆಲ್ಲಡರಿಂಗ ಬಂದ 

ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತೆರುನ ಸ ಭಾವವೂ ಅವರಣಾಗಿದ್ದಿಕು. 

ಶ್ರೀಡಿನಾಸರಾಯರು ಅಧ್ಯಾಟಕರಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿದ ಅಕೇಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, ಸಹ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಅನೆಕೂಲಕ್ಕ್ಯಗಿ ಅನೇಕ ಣಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದು 

ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಚಂದ್ರಹಾಸ, ಶಾಕುಂತಲ ನೊನಲಾದುವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ 

ನಾದುವು; ಅನೇಕ ಅನಕ ನಾಟಕಗಳು ಶಾಲೆಗಳ ರಂಗಸ್ನಳೆಪ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶರ್ಶನವೂ 
ಅಗಿ ಅನೇಕರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರಸಾಷುವು, ಸ್ವಯಂ 89ಟಕ ಕಾರರೀ ಯುಪ್ಯಂಕ 
ಸಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜ ಸ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನೇ ಪಡೆದರು. 

ಳಳೂರ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಷಿಕಾರಿಪುರಕ್ಕೆ ನರ್ಗನೂಯಿತು-ಕನ್ನೆಹ ಮಾಡ್ಯಮಿಕ 

೫3ಟೆಯ ಮುಖ ಪಾಥ್ಯಾಯರಾಗಿ. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಸುವನ್ನು 
ಕಟ್ಟಿ ಕೊಂಡರಂಕೆ, ಗೋಕ್ಷೀರವನ್ನು ಜೀವರ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿಸಿಯೋಗಿಸುತ್ತಿ ದ 

ಗೋಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ನಿರಕರಾಣಿಗು. ಅಜರೆ ಕೆಲಷು ದಿನೆಗಳನ್ನಿ ಆ ಗೋವು ಅಸು 

ನೀಗಿತು. ಇಚೆರಿಂಜೆ ರೂಯರಿಗೆ ಬಹು ಕೀವ್ರವಾನ ಜೆಃಖವುಂಟಾಯಿತು. ಇದ್ದ 

ಕರುವನೂ ಹಾನವಮಾಡಿ ದುಃಖನನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರು, ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಇವರ 

ಹೃದಯ ಪರಿನರ್ತನೆಯುಂಟೂಯಿತು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಡಶ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮನಸ್ಸು 
ತಿರುಗಿತು, ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಭಾವನೆಗಳು ಉದ್ದು ಜೆ ನಾಗಿ ಕವಿಕಾರಚನೆಯ 

ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅಜರಿಂದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆ ಇದ್ದಳು. ಅಗ ಅನೇಕ 

ಕೀರ್ತನೆ/ಳು "ಕಚಿತನಾಡುವು. 

ಶೈಜಸರೂಪಿ ಸರಮಹಂಸರೂಸದಿಂಗ ಸೂಚಿಸಿಗ "ನೇಂಕಟೀಶ? ನಿಂಬುಪನ್ನೆ 
ಅಂಸಿಸನೆಂದು ಬಳಸಿ ಕುಲಸೈಪ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿನಾಸನೆ ಪಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹಲವು ಕೃತಿ 
ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಷರು. ಸಿಕಾರಿತ್ರರಗ ಸುಪ್ರಸಿದ್ದ ಪಾ ಇಡೇನರ (ಹುಚ್ಚ್ಯೂಂಾಂಯ ಬಕ್ಕು 
ನಿಶೇನಾ ಇಗಿ ಪೂಜಿಸಿದರು, 



ALL 

ಷೇಂಳಟೀಶನೆ ಎನತ್ನಿ ಪಾಲಿಪುಜೊ 

ಕೆಂಕರಾರ್ತಿಹರಣು 

ಎಂಬ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಪ್ಪಸುಚಿತ ಟಂಕೆತಬಗ್ಗೆ ಅನರೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 
[3 ಟಿ ಗೆ fat ಓವಿ ಕ್ಸಿ 

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಂದು ಮಂಜವಾರ ಚೈತ್ರ ನತ್ಸರ ಬಹುಧಾನ್ಯ 

ಸಂಜ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಧ್ಯಾಸವನಾ 

ಬಂದು Me ಸೇನಾಸೆಂಶರೆದಿ! ಎನ್ನ 

ಮಂದಿರಜೊಳು ಸುಪ್ತಾ ನಸ್ಗೆಯಿಂದಿರಲಾಗ 

ಅಂಡು ಕಡೆಯ ಯಾಮದಿ ತ ಜಸನೆ ಕೀ ಹಂಸ 

ರಿಂಡೆನ್ನ ಮನೆಸಂಶಯ ಹಿ 

ಅರು ಜೋಡಯದಲೆದ್ದ ಮುಡದಿ 

ಕರಣಶುದ್ದ ನಾಗಿ ಶ್ವರಿತದಿ ಸ್ವಪ್ನಜೆ ನಿ 

ನೆರಳಾಗಿ ಹರುಷದಿ ಹೆರಿಪೂಜಾಕಾಲದಿ ಅರುಹಿಜಿ 

ನುಕುತೆ ಮೂರುತಿಯಾ ಉಗುತಿಗೆ ಚರಿತೆಯಾ 

ಫಿರುತ ಪಾಡಿ ಪೊಗಳೆಲಾಯೆತವಿತ್ತು 

ತಿರುಪತಿಶೈ ಲಾಧಿಸ-ಮನುಕುಲಸ್ವಾಮಿ 

ಸಾರಸದ್ಭಕುತಿಯನು ಕರುಣಿಸೊ 

ಹೆರಿಗುರುಸೇನೆಯನು ಸರ್ವ ಸಡ್ರೋಗ್ಯ ಸಾಧನವನ್ನು 

ಚೆಕೆನುಹೆಂಸಕು ಇತ್ತ ಶ್ರಿ ಪೇಂಕಟೇಕಾಂಕಿತ 

ಮೂರುತಿಯಾ ನೊತಿಪಾ ನಿಜಸೆರಿಭಕುತರ 

ಚಕೆಣಕಮಲ ಜಂಡುಣಿ ಎಂಪೆನಿಸಿ ಇವನಾ 

ನಿರುತ ರಕ್ಷಿಸೊ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ವಿಕ್ಷ ಆ 

ಬೆಟ್ಟಕೊಡೆಯ ತ್ರೀನಿನಾಸ ಅಪರ ಇಷ್ಟೆ ಮೂರುತಿ ಎಂಬುಜಿನ್ನೊ ಪದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ 
ವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರೆ, 

ಜೆಟ್ಟಿಕೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಪೇಂಕಟೀಶನೆ ನೀ 

ಕಷಿ ಯಾಜರೆ ಫಿಫ್ರಿ ದಂತೆ ಫಲವು 

ಸೃಷ್ಟಿ ಯೋ” ಪುಟ್ಟಿಸಿ-ದುಪ್ಪಕರ್ಪುಡೆ ಪತೆ 



“ಸಹ 

ಟ್ಟ ೊಳಿಟ್ಟಿ ನ್ಗ ಕಷ್ಟಪೆಡಿಸುವರೇ 

ಸೃ ಹಿ ಶೆ ಉಕ್ತಿ ವಾಸವಿ ೪ ಎಸ್ಟ 

oll ಚ ನಟ್ಟು ಕಾಲ ಟ್ಟ ಭಕುತಿಯ "ಕೊಟ್ಟು 

all ರಕ್ಷಿಸು ಇಷ್ಟು ಮೂತುತಿಯೆ 

ಇನ್ನ ಹಾಯಳನೆಂದು ನಾಫಿಷ್ಯ ಸುಡಿಜೆನೊ! ನಿಸ್ತ 

ಎನ್ನ ನುನೋಜೀಷ್ಟೆ ಸಲಿಸಿ ಸಿಸಿ, ಸುಪಯ್ಯ 

ಶೀನಿವಾಸಲಾಯರಿಗೆ ಕನಿತಾಂಚನೆಯಲ್ಲಜೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಲೆಗಳು ಕರಗತ 
ಎರಿಗಿದ್ದುವು. ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಸಂಗೀತಕಲೆ, ಕಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸುವ ಕಲೆ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಅವರಿಗೆ ಪರಿಶ) ಮುವಿದ್ದಿತು, ವೀಣೆ ಕೊಳಲುಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿ ಭ್ಚರು. ಗಣನತಿಯನ್ನು 
ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ದೇವರನಾಮಗಳನ್ನು ವಾದ್ಯಗಳ ಸಹಕಾರ 

ಜೊಂದಿಗೆ ೪ಕ್ತಿರಸಭ ತವಾಗಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಗ ಭಾವ ಪೂರ್ಣನಾಗಿ ರಾಯರು 

ಹಾಡುತ್ತಿ ದ್ದುಖನ್ನು ಜಹುಮಂದ ಮೆಚ್ಚಿ FY ಅದು ಅನೇಕ ಹೈಜಯಗಳನ್ನು 

ಅ0ಳಿಸಲು-ಹಸಸುಮಾಡಲು ಕಾರಣನಾಯಿಳು. ಬಾಳಿನ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷುಂಇದ 
ಕನ್ನಗಳನ್ನೆ ಲ್ಲ ಈ ಕಲುಸ್ಯಾಹಳೆದಣ್ಲಿ ಕರಗಿಸಲು ಅನರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗಳಾ 

ಗಿಸ್ಜರು. 

ಈ ಕಲಾವಿರ್ಭಾವ ಅಧಿಕವಾಡಂಕೆಲ್ಲಾ ಅಚರ ಕಡೆಗೇ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 
ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಆಡಿಸೆಯಾಗುತ್ತ ಬಂದಿತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇನೆಯನ್ನು 
ಮೂತ್ರ ಶಿಷ್ಠೆ ಯಿಂಡೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಳಾಲವನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಹ 

ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಡಶಾವತಾರಗಳು, ಚತುರ್ನಿಂಕತಿ, ಭಗನದ್ರೂನೆಗಳ್ಳು 
ಅಪ್ಪುಮೂರ್ಕಿಗಳ್ಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ವಾಯು, ಹನುನು, ಭೀಮ ರೂಪಗಳು ಮುಂ 

ಬ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹುಕಾಲವನ್ನು ನಿಫಿಯೋಗಿಸುತ್ತಿ ದ್ದರು, ವಾದ್ಯ 
ಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವುದು, ಕವನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು. ಜೀನರನಾಮಗಳನ್ನು ಜಾ 

ಗಳನ್ನು ಹೂಡುವುದು ಇವು ಇನರ ಚನ್ಯಾಸವಾಡುವು. ಕೋಕವಾರ್ಶೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

ಪರಲೋಕೈ ಕಸಾಥನ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ೫ರಯಿತು, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ "ಚಾರ 

ಮಂಥನದ ಕಡಿಗೆ ಪೈಜಿಯ ಒಲಿದು ಪ್ರೀ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಕೆ ಸಿದ್ದಾ ಂ೪ಸನ್ಟು ಆಳವಾಗಿ 

ಅಭ್ಯಾಸವತಾಡಿದರು. 

ಸಿಕಾರಿಪುರಡಿಂನ ಸೊರಬ ಬಾಗೇನಲ್ಲಿ; ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೌರಿಂಗ'ಸೇಟಿಗೆ ವರ್ಗ 
ವಾಯಿತು 

ಜೌಿರಿಂಗ'ಪೇಟಿ (ಬಂಗಾಕುಖೇಟೆ ಎಂಬು ಈಗ ಹೆಸರು) ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂಜೇ 
ವರ್ಷಉಲಜಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸೃಗತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲ; ಸಾಧ್ಯಾ 



ಯಿತು ಮುಳುಬಳಗಿಲಿನ ಪ್ರೀ ತ್ರಿಜಾಜಗಾಜ ಮಠದ ಗಿದಾಂಸರಾಜ ಶ್ರೀ ತೀಥಾ 

ಚಾರ್ಯರ ಸಮಾಗಮದಿಂಜ್ಯ ಅಪರೊಡನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂವಾದ ಜಿಣ್ಣಾಸೆಗಳಿಂಚ 
ಅನೇಕ ಗಹನ ಪುನೇಯಗಳ ಅರಿನ್ನಂಟೂಯಿತು. 

ಒಂಜೇವರ್ಷಡ ತರುನಾಯ ಬೌರಿಂಗ್ ಸೇಟಔಯಿಂಯ ಚಿತ್ರಸುರ್ಗಳ್ಳೆ 

ಬರ್ಗವಾಯಿತು. 

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಯರು ಕಳೆಡ ದಿನಗಳು ಚಿರಸ್ಮರಜೇಯಮಾಟುವು. 
ಹೆಸರಿನ ಜೊತಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಂಜೆ ಬಂಜುದ್ದ' ಮಳವಳ್ಳಿ ಯಾದರೂ, ಚಿತ್ರಜುರ್ಗದನ್ನಿ 

ದೀರ್ಫ ಕಾಲನಿದ್ದುಡಲ್ಲಡೆ, ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಅನರ ಹೆಸರಿ 

ನೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಡುರ್ಗ ಸೇರಿಕೆೊಂಡಿತುಎಚಿಕ್ರಿವುರ್ಗೇಪ ಶ್ರೀನಿನಾಸಲಾಯೆಟಿ ಎಂಡು 

ಈಗಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, 

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮಾಸ್ಸ ಅಸ್ಲಿಯ ಜಾರ್ಮೆಲ್ ಸ್ಫೂಲಿಸೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಅನೆರು 
ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯ, ಚಫೆರ ಮತ್ತೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮನ್ವಣಿಗೆ ನಾತ್ರವೂಯಿತು ಶ್ರೇಷ್ಠ 
ಪಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಕಲಾನಿಡರ್ಯು ತಕ್ರ್ಪೃಚೆಂತಕರು, ಸಾಧಕರು, ಕವಿಗಳು 

ಆದರ್ಶೆ ಗೃಹಸ್ಥ ರು-ಸಭ್ಯರು ಎಂಡು ಬ್ರೆಸಿದಿ ಯೂ ಆಯಿತು. ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಗಳ ಖಇಕ-ನ್ಯಾಕರಣ-ಕಾನ್ಸ ಮೊದಲಾದುವು... 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾನನನ್ನು ಬೀರಿಕೆ. ಆದರೆ ಆ ಕೀರ್ತಿ ಚಡೆಸನು 

ರಾಗ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸರಿಲ್ಲ. ಆಹರಿಂಬೆ ಅವರು ಹಿಗ್ಗ ಲಿಲ್ಲ, ಅದರ 
ಉನಯೋಗನೆನ್ನೂ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಡು ತಮ್ಮ ಕೈವಲ ಕರ್ತೆಬ್ಯ 
ನೊಡು ನಾತ್ರ ಬಗೆಯೆ ಶಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೂಪು ಮೂಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಿ ದ್ದರು. ಅವರ 
ಮನಸ್ಸು ಇಇಂನತಾರ್ಥಿಕದ ಕಡೆಗೆ ಕ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಿದ್ದಿತು. 

ಚಿಕ್ರಜುರ್ಗಡ ಕೋಟಿ ಪ್ರಟೀಶಜ ಒಳಗಡೆ ಸಂಕೇಬಾಗಿಲ ಹತಿರ ಪ್ರಾಣ 
ಸೇನ ಗುಡಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಬನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಸಶಿ ಮತ್ತು ಮೂನರ 
ಸುತೆಯರ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಂಕೃಷ್ತನಾಗಿಯೆ; ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರಾಣಜೀವರೆ 

ಸನಿ ಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಹರಕಥಾನ್ಸು ತನಾರದ ಪ್ರನಚನೆಮಾಜುತ್ತಿ ದ್ವರು, 

೫ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹನ್ನಿರೆಡುವರ್ಷಗಳಿಕಾಲ ಸಂತೆತವಾಗಿ ಬೆಕಸೇರಿ 

ಗರು. ಪ್ರಾಣದೀನರಿಗೆ ಕನಚ, ಪ್ರಛಾವಳಿ, ಕಿರೀಟ ಮುಂತಾಬೆಫುಗೆಳನ್ನು 

೫ನೇ ಸ್ಪತಃಮಾಡಿ ಕೊಡಿಸಿ ರಥದಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಚೆತ್ರ 
ಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನರಿಣಹರಂ?ಗ್ಗರ್ನ, ಅವರು ಚೆಕ್ರಿಸಿಕುವ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು 

ಹಗಲೂ ಇವೆ, 



ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ! ಮಾತ್ಸತ್ರೀ ರಾಧಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಜೈಸ್ಟ ಪುತ್ರಿ 
ಸೌ ನೆಜ್ಮಾವಕೀಬಾಯಿ ಅವರುಗಳು ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸುಖವನ್ನು ಭರಿಸಿ 
ಅಸರ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಥ್ಯಾತ್ಮಿಕದಕಡೆ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಯಿತು. 

ಭಗನದಾರಾಧನೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ ಪಕಣ-ಪ್ರವಚನ, ಬಾಸಕೂಟಿದ 

ನಡೆ ಕಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತಾರತನಸ್ಯಾನುಸಾರ ಭಜನೆ, ಏಕಾಜಶಿ ಜಾಗರಣೆ, ಪ್ವಾಜಶಿ 

ಸಾಕಣೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಿನ ಅನಂಚವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆಯುತ್ತಿಶ್ನರುೂ ಸಾಂಸಇರಿಳ 

ಕ್ಷೇಶಗಳೆಂಡ ಆಗುವ ನೋವನ್ನು ಇಜು *ಬುರೆಸುತಿ ತ್ಲಿತ್ರು, ಸತ್ಸಾಧನದಿಂದ ಅಧ್ಯಾ 

ತ್ಚಿಕ ಜ್ಞಾ ನ ಪ್ರಜೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತ ಬಂದಿತ್ತು ಹರಿಷಾಯುಗಳ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ! 

ಪಾತ್ರ ರೂ ಅದರು, ಇನರ ಏಳಾಚತಿ ಭಜಕೆ-ಜಾಗರಣೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗಿ 

sdf ಜಾಗರಣಿ ಪ್ರೀಷಿನಾಸರಾಯಕೆಂಜೇ ಕರೆಯುವುದು ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿತು, 

ಅವರಿ ಪ್ರಕಿಶನಿಮಾರ ತಪ್ಪದ ಭಜನೆಯೆಂಚ ಅನೆರನ್ನು ಭಜನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಗರಾಯಕೆು 

ಎಂದು ಕರೆಯುವ ರೂಢಿಯಾಯಿತು. 

ಕ್ರಿ.ಕ, 1926 ರೆಕ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರೀ ಸೇನೆಯಿಂದ ಫಿವೃತ್ತ ಉದ ಮೇಲೂ, ಚಿತ್ರ 
ಜುರ್ಗದ ಪರಿಸರ ಸಹವಾಸಗಳು ಸರಿಜೊಂದ್ಮಿ ಬೇಳಡವಕೊಬ ರು ನಾನಾಗಿ 
ನೀಡಿದ ಪೇಂಕಟೇಶಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿಸ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕುಟೀರ ಸದೃಶನಾದ ಸಣ್ಣ 
ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಾಗಮಾಡುತ್ತ, ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಚೀವಿತಣಾಲನನ್ನು 
ಎಂದರೆ ಮೂರತ್ತೆ ಟಿ ವರ್ಷಗಳಳಾಲ ಅಕ್ಷಿ ನಾಸಮಾಡುತ್ತ ಜೇ(ಪತಪನ್ನು 

ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರು. 

ರಾಯರ ಜೇವನ ತುಂಬ ಸರಳನಾದದ್ದು, ಅಡಂಬರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ 

ಅವಳಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರಳಜನನ-ಉನ್ನತ ಚೆಂಕನ (Plain living; light 

thinking) ಎಂಟ ಭಾರತೀಯ ಆದರ್ಶ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ಮಹನೀಯರಲ್ಲಿ 
ಚಿನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ್ದಿತು. ಎಷೆಷ್ಟೀವೇಳೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನಧೂತ ಚಕ್ಕಿಗಳೂ 

ಕಂಡುಬರುತ್ತಿ ದ್ದುವು, ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಕೆ ಎನು ಬಡಿಸಿದರೂ ಊಟಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ 
ಇರುವುದು; ಬಡಿಸುವವರು ಸಾಕೆ ಎಂದು *ೇಳಿದಕೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಊಟಿನುಗಿ 

ಸುವುದು. ಇನ್ನೂ ಬೇಕೆ ಎಂಜಕೆ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಸಾಕು ಎನು ಕದ್ದರು. 

ನಾಲ್ಫೈಡು ಬಾಂಡ್ಞೆ ಪಾಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೇ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ ತ್ರಿ ಭ್ಞರು-- 

ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿ ಶೀಚಿಗಷ್ಟೆ (ಡಿಸೆಂಬರ 1984) ಶಿಧನ ಹೊಂಡಿದ 

ಅವರ ಧರ್ಮಪಕ್ಕಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು ಉರ ಗಾದ್ರಿವಾಸವಿಕಲ ದಾಸರು ಎಂದಾಡದ್ದು ಒಂದು 
ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಪ್ರಸಂಗ, ಸ್ಪಷ್ನ ಸೂಚಿತ ನೇಂಕಟೇಶ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಬಹೆಕಂಲ 

ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅನರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ಸೂ ರ್ತಿಬಂಬಾಗ ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. . ಆಜರೂ 
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ಗುರು ಮುಖೇನ ಅಂಕಿತೆ-ಡೀಕ್ಷೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಅನರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಅಧಸುತ್ತಿದ್ದಿಕುಳೆ. 
ಒಂಟ ಪಷಡಲ್ಲಿ ಅವರೆ! ಹೀಗೆ ಬರೆದರು. 

ಹೃತ್ಪಜ್ಮದೊಳಿದ್ದು ಹೃತ್ತಾಖ ಕಳೆಯೊ ಚೀ- 

ವತ್ತಿ ಶಾಮಹ ಜನಕ ನೀನೇ 

ಮೃತ್ಸಿಂಡಹಂತೆನ್ನ ಉಶ್ಪತ್ತಿಗೈ% ಚ್ಟ 

ಣಿ ತಿ ನೋಡಲರಿಯಾ-ಜೀಯಾ 

ನ ನಿತ್ಯ ನೀ ನಿಶ್ಯ- ಜಗೆನೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಪ್ಪ 

ನಿತ್ಯತ್ವವೆಲ್ಟ ಸರಿಯೆ ಏನಿದ್ದರೇನು 

ಅನಾದಿಕರ್ಮದ ಬನಣೆ ಬೆನ್ನ ಟ್ಟ ಜರುಕಿರ್ಪುಜ-. 

ಜಾ 3 ಹಾಂಧಕಾರದಿಂ ಧ್ಯಾನನನು ತಿಳಿಯದೆ 

ಕಾನನ ಡೊಳಗಿಸೆ ಸಿನೋ-ಜ್ಞಾ ನಗಮ್ಯನೆಂದು 

ಸಾಗುತಿದೆ ಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞ್ಯಾನ ಗುರು ಬೆೊರೆತಿಲ್ಲವೊ 

ಸಾನುರಾಗದಿ ನೀನೆ ಸಇಧನಳೆ ಕರುಣಿಸಿ 
ಧ್ಯಾನದಲಿ ಮನಸು ನಿಲಿಸೋ-ಉಳಿಸೋ 
ಶಂಖ ಜಳ್ರಾಂಕಿಶಕೆ ಮಂಕುಬುದ್ದಿ ಯ ಬಿಡಿಸೊ 

ಅಂಕಿತನೆನಗಲ್ಲ । ಅಂಕೆ ಇಲ್ಲವೊ ನಿನ್ನ ಫೆನೆಪುದಕೆ ಎಂದಿಗೂ 
ಶಂಕೆ ಪಚುವನೆಲ್ಲ ನೇಂಕಟಾಡ್ರಿನಿವಾಸ ಶ್ರಿ 
ಖೇಂಕಟೇಶನೆ ಮಮಕುಲ ಜೈವನೆಂಜನುದಿನ 

ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅನರು ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಫಿವೃತ್ತರಾಜಿ ಆರುವರ್ಷಗಳ ಅನಂತ 
ಕ್ರಿ.ತೆ, 1932 ರಟ್ಜಿ ಡೇವರಾಯನದುರ್ಗದ ಸರೆನುಪಿ ್ರಿಯಶ್ರೀಸುಬ್ಬರಾಯಬಾಸರು 
ಚತ್ರಚುರ್ಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ಶ್ರಿ! ಮ. ಶೀನಿನಾಸರಾಯರನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡುವ 
ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು, ರಾಯರು ಅವರ ವಿಷಯ 
ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ವಿಶ್ವಾಸ ಗೌರವಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಿ 
ಜರು ಅನರ ಇಚ್ಛಾ ಕ ತಾನು ವೇಂಕಟೇಶ ಮುದ್ರಿಕೆಯಿಂದ ರಚೆಸಿದ್ದ ಅನೇಕ 
ಚೇವರನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು, ಚರೆಮಪ್ರಿಯರು ತುಂಬ ಸಂಶೋಷ ಸೂಚಿಸಿ. 
ಕೃತಿಗಳು ಬಹು ಚೆನ್ಬೂ ಗಿನ್ಕೆ ಅದಕೆ ಪದ್ದತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, 
ಸಡಗಳಿಗೆ ಅಂಕಿತನುಡ್ರೆ ಹಾಕಿದಾಗ ತ್ರೀಹರಿವಾಯುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ 
ಬಲ್ಲುಡು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಚೂನ ಮಾಡಲೆಂಡೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು 
ಸ್ಪ ಸ್ಪಮಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. 

ಅದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು ಮಾತ್ರ ಆಗಲಿ ನೋಡೋಣ ಎಂದಷ್ಟೆ ನುಡಿದು 
ಸುಮ್ಮಾದಕೇ ಹೊರತು ಅಂಕಿತ ಸ್ತ್ರೀಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಾರನೆಯದಿನ 

IW 



ನರನುಪ್ರಿಯಕು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ದಯ.ಸಾಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ವಿಳಂಬಪೇ ? ಎಂದರ 
ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು ಕೊಂಚ ನಿಷ್ಣು ಕನಾಗಿಯೇ ಎಂಬ 

ಬೆಪಾತನಾಡಿಜಿರು. 

ತಾವು ಅಸಕೋಕ್ಸ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಐಾಸರಾಯರ ಹೀಳಿಗೆಯೆಲ್ಲಿ ಬಂದಿರು 

ಕಾಜಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನು ಅಂಕಿತ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ, ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾನು ಗು 

ಭಕ್ಷಕಣಾಗುವುಜೂ ಬೇಡ; ಠಾವು ಶಿಷ್ಯ ಭಕ್ಷಕರಾಗುನೈೆಣೂ ಬೇಡ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ 
ನನ್ನ ದಿಟ್ಟ ಕ್ಚಿತನಕ್ಕೆ ಕೆನೆ ಜೀಡುತ್ತೇಸೆ- ತ ಬಿಟ್ಟರು, ಅದಕ್ಕೂ ಪರಮಸ್ರಿಯ: 

ಸಹನ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಗೆ ಉತ್ತ ವಿಶ್ವ ರು ಎಷ್ಟೋ ಜವರ. "ಜಾ 
ಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ರಚಿಸಿರುತ್ತ್ವೀರಿ, ಅವುಗಳ ॥ ನೈಕಿ ಒಂಗರೆಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಫೆಗು: 
ಜೆೊಕಿತಿಲ್ಲ--ಅಂಕಿತನೆನೆಗಲ್ಲ ಎಂಣು ಹೇಳಿಕೊರಗಿರುಖರೆಲ್ಲವೆ ? ಎಂದರು. ಈ ನರಾಃ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಸರಿಣಾಮನಕ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು, “ಹ್ಛತ್ರರ 
ಜೊಳಿದ್ದು ಹೃತ್ತಾಪ ಕಳೆಯೋ? ಎಂಬ ಟೀನರಣಾಮಗರ್ದ ಹಾಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿಕೊ 
ಡಿರುವುದು ಸತ್ಯ.” ಆದರೆ ಆ ದೀನರ ಸಾಸುವನ್ನು ತಾವು ರಚಿಸ ಎನ್ನೊ ವರ್ಷಗಳ 

ಗಿವೆ, ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ನರೆಯಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಅಂತಹ ನಿಕ! 
ಸಂಬಂಥ-ಪರಿಚಯೆವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅ ಜೇವರನಾಮೆಪೆ ನುಡಿಗಳ 

ಇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುವು? ಎಂಬ ಯೋಜನೆ ಅಚ್ಚರಿಯ್ದಂಟುಮಾಡಿತು-ಪುಳಕಿಃ 

ರಾಗಿ ಪರಮಪ್ರಿಯುರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ಕೆ ನಶ್ರಾಸಗಳನು, "WinME aod: ನರ 
ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ನಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡಜಿ (ತನ್ನು. "ನರೆಪಗಂಚರಂಗಿನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣವಾಗಲಿ 
ಎಂದರು, ಆಗ ಫರಮಪ್ರಿಯರು ತೆಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮುಚ್ನುಮೋಹಥನವಿರಲಾಂಕಿಕಿ 
ಜೊಡ್ಡ ಬಳ್ಳಾ ಪುರಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ದಾಸರು; ಅನರ ॥ರುಗಳು ಶ್ರೀ ನರನಿಕಲಇಂ 

ಕತ ಇನದಿರಾವುಚಂದ್ರಪ್ಪವಕು; ಆನರ ಗುರುಗಳು ಪ್ರೀನಿಥಿನಿಕಲರು- ಹೀಗೆ ಈ 

ಪರೆಂಪಕಿ ಶ್ರೀಃ ವಿಜಯ ದಾಸರ ವರೆಗೂ ಹೊಗುವುದು. ಶ್ರೀ ವಿಜಯಜಾಸಾಕ್ಯರೆ 
ನನ್ಮು ಮೂಲಗುರುಗಳು ಎಂದು ಹೆನ್ಮುಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು, ಅಷ್ಟೇ ಅಬ್ಲಜೆ 
ನಿಮ್ಮ ಲ್ಲಿರುವ ದಾಸದೀಳಿಗೆಯನ್ನಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ಬಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸುಫೆಯಲ್ವೀ 
ಇಜ್ದೀನೆ-ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು ಎಂಜರು. ಇಷ್ಟಾಡರೂ ಚಿಕಿತ್ಸಕ - ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ 
ಜುದಿ ನಿ ಮಠೆಯುಳ್ಳ ಫಣನಾಸರಾಯರು ಫೈಜಸರೂಪೀ ಸರಮಾತ್ಮನೆ ಆಜ್ಞೆ ಜ್ಞೈಯನ್ನು 

ನಾನು ಇನ್ನೊ ಕಾಯಬೇಕೆಂಬ ಅಸೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳ ನೆನಾಗಿದ್ದೇನಿ ಎಂದರು. ಕಳು 

ಪ್ರಿಯರು ಆಗಲೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಕಾಲ. ಬಹುಬೇಗ ಪ್ರಾಸ್ತ್ಯವಾಗುವುದು 

ಎಂದರು. ಮಾರನೆಯದಿನ ಪರನುಪ್ರಿಯರು ಚಿತ್ರಖರ್ಗನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. 

& ಈ ಶಬ್ದ ಗಳು ರಾಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಬ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದು ಆಗಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು 
ಪ್ರುಯೋಗಿಸುತ್ತಿ ಜರು. ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯರ ಹೈಶ್ಹಾನಹಾರಕರಾಗ ಜೀಕೆ! 
ಹೊರತು ವಿಶ್ತಾಪಹಾರಳರಾಗಬಾರಡು ಎಂದೂ. ಫಡೇ ನಡೀ ಅವರು 
ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದುಡು ಲೇಖಳರ ಸಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಮೂಳಗುತ್ತಿದೆ. 



XIX 

ಕೆಲಪು ತಿಂಗಳುಗಳಾಡಿ ಬಳಿಕ ಅನರು ವತ್ತಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು, 
ಬದ್ದೇಶ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀನಿನಾಸರಾಯರಿಗೆ ದಾಸದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇೇೆಲಬುಜೇ ಆಗಿದ್ದಿತು. 
'ಪೆಗಿಂಜ ಮಂಜಿ ಹರಿಡಾಸನೀಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿನ್ದುಜೇ 
ಇರಣ, ಆಗ ಅನರು ಮಕ್ತೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿನಾಸರಾಯರಿಗೆ ಸ್ವಷ್ಟ 

'ಇಚನೆಯೂಗಿದ್ದು ಅವರು ಅಕಿಂತ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ರಾಗಿದ್ದರು. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ 
ಮ್ಮ ಕುಲಸ್ಸೈನ ಇಷ್ಟದ ನ ನೇಂಕಟೇಶನ ನಾಮಸೂಚಕವಾದ ಹೆಸರೀ ಅಂಕೆತವಾಗ 
(ಕು ಎಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೂ, ಹೊರಗೆ ಅದನ್ನು ಬಾಯಬಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ 
ಬ್ಲ, ಅವರ ಸ್ವಭಾವವೇ ಆಂತಹುದಾಗಿದ್ದಿತು. ಪರಮಪ್ರಿಯರು ಅನರ ಈ ಅಪೇಕ್ಷೆ 
ಹಿನ್ನೆ ಅರಿಕಿಕುವಕೋ ಎಂಬಂತೆ "ಉರಗೂದ್ರಿವಾಸವಿಕಲ ಎ೦ಬ? ಸೊಗಸಾದ 
'0ಕಿತನಾಮನನ್ನು ಉನನೇಶಿಸಿ, ಹರಿಣಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯರನ್ನು ನಿಯೋಗಿ 
ಜರು 

ಅಂತೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಜ ಮ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು ಅಧಿಕ ಶನಾಗಿ ಹರಿಬಾಸ 
(೪ಿಗೆಯೆೊಳಿಗೆ ಸೇರಿಡರು; ಪರಮಸ್ರಿಯರ ಪ್ರಿಯಶಿಷ್ಯರಾಜರು,... ರಾಯನಿಗೆ 

೦ಕಿಶಪ್ರ ದಾನ ಪಾಡುವ ಅಂಕಿಕ ನಗ ಹೀಗೆ ಕಚಿತನಾಯಿತು. 

ಉರ ಗಾಡಿವಾಸವಿಕಲ ನೀಥಿವರ 

ಸರನಮಾಜರದಿ ಕಾಪಾಡೊ ಹರಿಯೆ "ಜೆ 

ಗುರುಕರುಣವನೆ ನಡೆದು ಹರಿ ಪಾಯು 

ಗುರುಗಳ ಸೇನೆಯನೆ ಇತ್ತು ಕಾಪಾಡೊ ಹೆರಿಯ ॥ ಅ.೫, ॥ 

ಗುರುಕರುಣನನು ಹಡೆಯಜೆಿ ಸುರನರಾದ್ಯರಿಗೆ 

ಹರಿಕರುಣ ಹೊರೆಯಜೆಂಖುಡು ಸಿದ್ದ 

ನಿರುತ ಜೃಢ ಮನವ ಫೀನಿತ್ತು ಕಾಪಾಡೊ ಹರಿಯೆ 

ಜಟ ನಿನ್ನ ಜಾಸರ ಬಾಸ್ಯವನೆ ಇತ್ತು ಸತತ ಉಟಾಜೊ ಹರಿಯೆ 

ಹರಮ ಭಂಗನಶಕ ಸಂಗನನು ಇತ್ತು 

ಪರಮಕೃಪೆಯಿಂದ ರೆಕ್ಷಿಸೊ ಹರಿಯೆ 

ಪನಂಚರೂಪಾತ್ಮಕನೆ ಸಂಚಭೇಜವನರುಹಿ 

ಸಂಚೆಕಾಗಾನಿಗಳ ಹರಿಸಿ ಮಿಂಚಿಕೆಂದಿ ಪೊಳೆಯೊ ಹರಿಯೆ 

ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಬಿಂಬಐಕ್ಕ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ 

ಹಠಿಟಾಯುವುತದಲ್ಲಿ ನಿರುತ ಕಾಪಾಡೊ ಹರಿಯೆ 

ನರಮಥಾಗನಶರನು ಹಿಂಜಿ ರಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಶೀಥಿನನ 



Av 

ರುತ ಉುನೂಡೊ ಹರಿಯೆ 

ಕರಮಭಾಗವತ ಕಂಡೆ ಮುಚ್ಚುನೋ ಹನ ಏಕಲ ಇನ್ಪಿ 

ನಕಲಿ ಒಂಜಂಶದಲಿ ಇದ್ದೂ ಹೈಡಯತಾಂಬರದಿ ನಿನ್ನ ಬಿಂ 

ಬರೊನವ ತೋರಿ ಕಾಪೂಡೆಎ ಹರಿಯೆ 

ಈ ಅಂಕಿತನಡೆ ತುಲಟ ಅರ್ಭಗರ್ಭಿತನೂ, ಅಂಕೆಕಬ!ಕ್ಷೆ ನಡೆದನಕೆ ಯೋಗ 
ತೆಯ ಸೂಚಕವೂ ಆಗಿಜಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುಣನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ರಾಯರ ಸಾಧ 

ಎಷ್ಟು ಬೆೊಡ್ಡಬು ಎಂಬುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಸಂಚಿಕಾಗಾಮಿಗಳ ಹರಿ. 
ಮಿಂಚಿನಂಜಡಿ ಸೊಳೆಯೊ-ಥಿನ್ಸ ಬಿಂಟಗೂನವ ಕೋರಿ ಕಾಷಾಡೊ ಹರಿಯೆ ಎಂಡೆ 

ಅಸರೋ(ಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಿತ್ತು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂದು ಜ್ಞಾನೆಟ್ರೆ ರೂಪಿ ಏಕಲನಲ್ಲಿ ಗುರ 
ಗಳು ಶಿಷ್ಯನ ಶ್ರೀಯಃಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪರಾಡಿರಿಪುಚ್ತು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ. ಭನಿಷ್ಯಸೂಚ। 

ಆಗಿಟಿ, 

ಇದಾವ ತರುವಾಯ ರಾಯರ ಗುರುಡ್ತ ಆಂಕಿತಟಿಂಡೆ ಆನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು 
ರಚಿಸಿಜು, ಅವರು ರಚಿಸಿಜ ತನ್ನು ಗುರುಗಳ ಮಹಿಮಾಯ್ಯೋತಳನಾದ ಸ್ತು 
ರೂಪದಿ ಓಂದು ಸಜ ಹೀಗಿದೆ, 

ಪಾಲಿಸೊ ಬಾಸಲಯ ।ಟಓರಯುಿನೆ ಫೀ | ಸಾಲಿಸೊ | 

ಬಂಡೆ ಚಯೆಾಾಆಬುಣಿ ಎ0 | ಹನೆಣ | ಕಂಡಯ ಕೊರತಿಗಳನ್ನ 

ಇನ್ನೂ 1 ಬಿಜಕೆ 

ಬಂಡೆ ಸಂಶಯಗಳನ್ನ । ಹರಿಸಿ । ಇಂದು । ಕೋರಿಕೆ ನಂಚನನ್ನ 

ಕಂಜಿ ಮುದ್ದುಖಜೋಹನ್ನ ದಿಕೆಲನ್ಲೆ ಜೈ ಜಯಾರವಿಂದಧಿ ಹೊಡುವ 

ಸುಂದರ ಗುರುಪೆ ಪೀ । 

ಪರಮಕರುಣದಿ ಇಂಡಜಿಹ್ನಾ । ಪೊರದ ಶ್ರೀ ನೇಂಕಟಟೇ ಶಾಧಿನ್ನ 

ಉರೆಗಾದ್ರಿನಾಸ ವಿಶಲಾಖ್ಯನ್ನ | ತೋರಿ। ಕೊಟ್ಟೆ ಕೀನಂಕಿತವನ್ನ 

ಗುರು ನಿನ್ನ ಕರುಣಕ್ಕೆಣಿಯುಂಟಿ ಭಕಿಯೊಳು 

ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ವಿಶಲನ್ನ ನಿಜದಾಸ 

ಗುರುಸ್ಮುತಿಯ ಈ ಪಜೆದಲ್ಲಿ ಹಿಂಜಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೃಷ್ಟ ಸೂಚಿತ ಅಂಕಿತ ಬೇಂಕಟೀಕ 
ಮತ್ತು ಈಗ ಗುರುಡತ್ತೆ ನಾದ ಅಂಕಿತ ಉರಗಣಗ್ರಿ ವಾಸ ವಿಕಲ ಎರಡೂ ಇರುವುಡಳು 
ಕಠಣಬಹೆ:ಜು, ಕ 

ಈ ಎರಡೂ ಅಂಕಿತಗಳಿಂಗೆ ಅವರು ಕಟಿಸಿಜೆ ಳೃತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನೇಕ ಭೊರು 
ಗಳಷ್ಟಾಗಿದ್ದುವು. ಅಡಕೆ ಈಗ ನನುಗೆ ಜೊಕೆತಿಕುವುನು ತಲ್ಬಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಕಿಗಳು 

೪ 
ಮಾತ್ರ, ಅಜಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೀಗೆ. 



೫೫1 

ಸಂಸಾರ ಸಮೇತರಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅನರು ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣರಾಜ 
ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಷಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದ ಪ್ ಕವೂ 
ಇದ್ದಿತು ಒಂಡು ಚೀಲದಲ್ಲಿ. ಆದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯ ಕೈಯಲ್ಲದ್ದಿತು. ಪುಸ್ತಕಣ 
ಚೀಲನನ್ನು ಸೂಗರಹಲ್ಲೀ ಬಿಟ್ಟು , ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಅಡು ಕಳೆದು 
ಹೋಡ ಮೇಟಿ ಮಕ್ತೆ "ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನರ ಮಕ್ಕಳು 
ಶಿಸ್ಕರು ಭಾಯಿಪಾಶವರಾಡಿಜ 'ರೆಡುಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಕೆಪಿಂಡಿರುವನ್ನು ನಾತ್ರ ಈಗ 
ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ, ಅಂತಹ ಒಂಚು ಪುಸ್ತತಣ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು 
ಪ್ರ ಕಟಿಮಾಡುತ ಫಿ ಕುಪುಡು. 

ರಾಯರಿಗೆ ಕುಲಜೈನ ನೇಂಕಟೇಶನಲ್ಲಿ ನರಮಭಕ್ತಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀನಿನಾಸ 
ಸ್ತ್ಕೋತ್ರಪರವಾದ ಕ ೈಕಿಗಳೇ ನರಸು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿನಿ. ಭನಿಷ್ಯೋತ್ಸರ ಪುರಾಣಾಂಶ 
ರ್ಗಕ ತ್ರೀನಿನಾಸಕಲ್ಯಾಣ ಕೃತಿ, ಇನ್ಫೆಂದಿಗೋ ಭಿನ್ನ ಪರುಶಸೈ 
ನೇಂಕಟೂಚಲ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ -ನಿರಾಡೂ ಸಿಸನರ್ಣನೆ-ಜಗದಾದಿನಂಡ್ಯನಿಗೆ ಶರಣು 

ಪ್ರ ಅನರ ಅನರ್ಫ್ಯ ಕೃತಿ ಅವುಗಳನ್ನ ವಿರಾಡ್ರೂಸನರ್ಣನೆಯ ಸೊಗಸು 
Sa ಮಿಂದು ಮಡಿಯುಟ , ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಸುದ್ದ ಸಾಕ್ಟಿಕ ಭಕ್ತಿ 

ಯಿಂದ ತಿರುಮಲೆಯನ್ನು ಸೇರಲು ಮಿಟ್ಟಿ ಲುಗಳನ್ನು ಏರಲು ಪಇ ರರಭಮಾಜಿಕಾನ 

ನಿರರ್ಗಳಖಾಗಿ ತ್ರೋತೋಪಾಹಿಕಿಯಾಗಿ ಶೀನಿವಾಸಡೇವರ ಶೇಷ ಕಾರುಣ್ಯ 
ಪ್ರೇರಣೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಶೀನಿವಾಸನಮೂರ್ತಿ ದರ್ಶನದ ವಿನರ.-- 
ನುಬನೊಗಳ ಆಗೆ ಚೆಂಡು ಬಂದಿರುವ ಈ ಕೃರಿ ಬಹುರಮೃವಾಗಿದೆ, ಪುನೇಯಭರಿತ 
ನಾಗಿದೆ.ಅಡ್ಟು ತಪೆಫಿಳುತ್ತ ಜೆ. ಐನಕ್ಕೆ ಹು ನುಡಿಗಳ ಈ ದರ್ಫಕೃ ಫಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ 

ತತ್ತ್ವಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕ್ರ ಕರರ ಅಪಾರ ಜ್ಞ್ಯಾನ ಭಕ್ತಿ ಕ್ಯೋತಕವೂ ಆಗಿದೆ. 

ಕಾಯರ ಕೃತಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಪೂರ್ನ ಆಧ್ಯಾಕ್ಮ ಪ್ರನೇಯ ಸುಂಜ 

ಭೂಗಿಸೆ, ಸ್ಪಷ್ಟಿ-ಲಯ ಸ್ರಳರಣಗಳು, ಪಂಚೀಕರಣದ ನವರ, ಪೈಹಯಾಬ ಚಕ್ರ 
ಹಲಿ ಭಗನನಪ್ರೂಪಗಿಳು ಪ್ರಣನ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ, ಸಂಚರೂನ "ಚಿಂತನ “ಸಂಚ 

ಕೋಶಗಳ ವಿವಟಣಿ ಜೂ ಭತನಾಮಗಳು-ಪಂಚಮುಜ್ಛಿ ಗಳಲ್ಲಿನ ಭಗನಡ್ರೂಪಗಳು, 
ಫೇಕಮಾದಿ ಚಕುರ್ನಿಂಶಕಿ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಚಿಂತನೆ ಉಪಾಸನೆಕ್ರನು, ದಶಾವತಾರ 

ಸ್ನುಕಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಸಸ್ತೊ ಶ್ರ, ಶ್ರೀನುಚ್ಛಾಗವತ ನುಹಿಪೆ, ಮಾಯುಡೇವರ 

ಅಪೂರ್ನ ಲೀಣಿಗಳ ವಿನಕಣಿ ಪೊಡಲಾಡುವು ತುಂಬ ಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಕನಾಗಿನೆ. 

ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಮಯ ತತ್ತ ಗಳನ್ನು ಇವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. 

ರಾಯರ ಸಧನ ತುಂಬ ಸಂಕೋಚ ಪ್ರನ್ಮಕ್ತಿಯದು; ಅಸ್ಟ್ರೇಸರಳ ಅವರ 

ಬಾಳು, ಯಾನ ನಿಧಸಇಡ ಅಕರ್ಷಣೆ-ಅಶಂಬುಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಡೆಯಿಲ್ಲ. ತನ್ನು 
ಪಾಡಿಗೆ ೫೨ವು, ಕೀರ್ಷಿಯ ಬಯಕೆ ಸುತರಾಂ ಇಗಲಿಲ್ಲ, ಆಣಳೆ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ 
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ಸೌಜನ್ಯದಿಂಜ, ನಗುನೊಗದಿಂದ ಒಂಗೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು 

ತುಂಬ ಜೇಕಾನನಕೊಂದಿಗೆ-ವಿಶ್ವಾಸನಿದ್ದನಕೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾಸಃ 

ಚರ್ಚೆ ಇತ್ಯಾದಿ, ಅದೂ ಮಿಕಿಯುಳ್ಳದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು, ಅವರಾಗಿಯೇ ಯಾರಿಗು 
ಏನೂ ಬೇಳುಪ ವಿನ್ಗಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಕಜು ಬಹು ಗುಪ್ತ 
ಪಾನ ಸಾಧನ ನಿಂಬುಡಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ನಿರ, 

ಆಡಂಬರಡೆ ಸುಳಿವು ಕಂಡಂ ರಾಜಸ ಎಂಡು ಬಿಡುತ್ತಿ ದ್ದರು, ಅವರಿ! 
ಆಪ ಪ್ರರಾಗಿದ್ದಸರೊಬ್ಬ ರು (ಶಿಷ್ಯರ!) ಆಚರಿಸುತ್ತಿಥ ಪ್ರಿಕಂಡರದಾಸೆರ ಅಂಧ 

ಯನ್ನು ರಾಜಸ ಹ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಲೇಖಕನಿಗೆ ನೆರವಿಗೆ. 

ಅಷರಾಗಿ ಎಲ್ಬಯೂ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಏಸಕಲ್ಳ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಜರ 
ಕ್ಲೈಜಸರೂನಿ ಹರಿ ಅವರನ್ನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಚನೂಲಗ ಪರಿಚಯ ಪರಾಡಿಸುತ್ತಿ ದ್ದ. 
ಜುಂಟು, ಅನೇಕ ವಿಚಿತ್ರ. ಸನ್ಸಿನೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚರಿಪ್ರೇರಣಿಯಿಂಜ ಅಟರು ಅನೇಕರಿಗೆ 
ಅಂಕಿತಗಳನ್ನು ಖಬ್ರೆ ಟ್ರಥಾನ "ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ಹುಡುಂಟು, 

ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಏನೂ ಶಿಟ್ಲಡೆ ಇಚ್ಚರೂ ಒನ್ಮೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತರು, 
ಗಘ್ಯಸೂರಿಫಿಂಬ ಡಂನಕಿಗಳು ಇಂಬು ಸಂಜ ಉರಬಯಟು? ಎಂಡು! ಅಚರಂಕೆ 

ಅವರು ಬಂಟರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚಿರಿಂತಾಯಿತ್ನು ಇವರಿಗೆ ನಾಕಕೆಯ ದಿನೆ 

ಅಂಕಿತ ಪ್ರಣಾಸವೂಯಿತು. ಹೀಗೆ ಅನರಿಂಚ ಅಂಕಿತ ಸ್ವೀಕಾರ ಸೂಡಿನರೆ 

ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ನೂರಐನತ್ತು. 

ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಳುಗಂಟಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನರು ತನ್ನು ಆಸ್ಮೀ(ಕ ಡೇವಘಾ 
ರ್ಚ ಕಾಡಿಗೆ ಸನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಭಗವನ್ಲಿ (ಕೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕೆಲವನ್ನು ಸರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ 

ಕ್ರಮ ಸುಗಿಯುತ್ತಿ ಥ್ಲಿತು. ಇದು. ಅವಕ ಇಡು ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನಂಷೂ ತನ್ನಲಿಲ್ಲ, 
ನರಸ್ಕಳಳ್ಳೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿಜಾಗಲೂ ಈ ದಿನಚರಿ ಹಾಗೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಿತು. 
ಹ್ಲಡೆಯಾಬ ಚಕ್ರ ಮುಂಡಲನನ್ಸು ನಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಬರಿದು, ಅಚ್ಚುಮಾಡಿಸಿ ಆಪ್ತರಲ್ಲಿ 
ಸಂಚಿಡರು'" ಅಹರಖೇಲೆ ತಟ್ಟಿಯ: ಟ್ಟು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಾಏಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು 

ತಿ, ದ್ಞುಜೊಂಡು ಅವರ ವೈಶಿಷ್ಟ ಕಿ ಕೌಟ್ಟಂಬಿರ ಕ್ಲೇಶಗಳಗೆ ಕಡಿನೆ,ಯೇಸಿರದಿದ್ದರೂ 
ಎಂದೂ ಅಷಕ್ಸ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮರುಗಿಜನರಲ್ಲ -ಗೆ%ಣಗಿಚೆನರಲ್ಲ-ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿ 
ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ-ಸರಿಚಿತ್ತ್ರ ಎಂದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹರಿಟಾಸರ ಆದರ್ಶ ಲಕ್ಷಣ 
ಳಕು 'ಅನರಲ್ಲ ಕಾಣಬಹುಹಾಗಿದ್ದಿತು. 4ಸಾಲವನಾಡಲಿಬೇಹ, ಸಾಲವಿಂಜಿನಬೇಡ, 

ಕಾಳಿಗೆ ಹೇಗೆಂಬ ಚಿಂಕೆ ಜೇಡ? ನಂಬ ಶ್ರೀ ನಿಜಯಜಾಸರ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಅನರು 

ತಪ್ಪಣೆ ವಾಲಿಸುತ್ತಿ ದ್ದರೂ ಕಮ್ಮ ಕೊಂಬತ್ತ ಮರು ವರ್ಷಗಳ (1871-1964). 
ಇಡೆಬಾಳನೆ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಯಾಗಳ್ಳೂ ಜೇಹಿ ಎನ್ನಷೈೈ ಸಾಲಮಾಡಿ ಕಪ್ಪಳಾ 

ರ್ಪಣ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀ ಹರಿಸ್ನರಿಣಿಯಿಂದ ಅದಷ್ಟು ಸ, ಅಭುವತಿಂಭ ರಾಟಕ್ಯೆದಿಂಚ 



ಯೆಚ್ಛೆ ಚಾ ಫೀಲಾಭ ಸಂತುಸ್ಲಿ-ಅಸುಸಂಧಾನಗಳಿಂಡ ಹಸನಾದ ಬಾಳನ್ಸು ನಡೆಸಿದ 
ಧೀರರು ಶೀನಿನಾಸಂಾಯರು. 

ಷ್ಟು ಮರಣೋತ್ತರದ ಕಾಲ್ಕಿಕಲೂಪೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆರುಷೊರು ರೂಪಾಯಿ 
ಗಳನ್ನು ತಲೆದಿಂಬಿಫ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು, ದರ್ಮವತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನ ರುಹಿ - ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು 
ಅಡಂಜರಿವಿಲ್ಲಡ ಸರಳವಾಜ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ದ್ರೀತಿಯಾಗುವಂಕೆ `ಸಜೇಕು 
ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿ್ಬರು! 

ರಾಯರ ದಿನಚರಿಯ ಪುಟಿಗಳಿಂಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಡ ಕೆಲವು ಅಚರಣೆ 
ಗಳುಂಟು- 

ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರೆಡು ಗಂಟೆ ಅಷರೂ ಅನೇಕಣಿಫಗಳು ಅನರು ಹಾಸಿಗೆಯ ಸೋಲೆ 
ಹಣಗೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು ಫಿ ಹ್ಹ ರು ಉತಾರಾಜರೂ ಕೇಳಿಡಕೆ ತಿಂದಜು 

ಅರ್ಥನಚನನಾಡನೇಲೆ ಮಲಗಜೇಶು ನಾವು ನಯಸ್ಸಾಡನಕು-ಪಡುಕರು- 
ಹಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫೂಜೆನಾಡುನಾಗ ಜೀಹ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನು ಪ್ರಿದ್ದರು. ನನ್ನೆ 

ಇಡಿಯ "ಳಗೆ ಗಡಿಯಾರ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ರು. ಐದುಗಂಟಿಯಲ್ಲಿ” ಎದ್ದು ಕುಳಿತಿರು 
ಕಿದ್ಲ ರು, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಟುಟ್ಟಿ » ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿ ಜೀನಾ 

ಸ್ಮರಣಿ ಮಾಡಿ. ಅಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಅನೇಕವೇಳೆ ಅನಂ2ಹುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತು ಸತ್ಯ್ಯವಾಗುವುಡು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, 

ಅಂಕಿತಪ್ರದಾನ ಪಡಗಳನ್ನಿ ಹೇಳರುವ ಅಫೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಅಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಯವಾಗಿರುವುಗೂ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

“ದ್ಗಸನಿಲ್ಲಷಯ್ಯ - ಸಾಧನ ಫಿಲ್ಲುವುದಯ್ಯ?; "ಜನ ಜಾಹೋರಯ್ಯ ಸಜ್ಜ ಫೆ 

ಬಾರರಯ್ಯ?' ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ನಂತಹ ನುಡಿಮುತ್ತು ಗಳು! 

ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧೀನಪನ್ನಿರುವ ಹಾಗೆ. ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಅವುಗಳ 
ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ॥09ನಿಕಬಾರಡು-ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ರು 

ಹಿಳ್ಳಂಗೇರಿ, ಉಡುಪಿ, ತಿರುಪತಿ, ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ, ಬೆಂಗಳೊರು, 

ಮುಸಾ ಸು ನೇನರಾಯಡುರ್ಗ. ಅಬ್ಬೂರು, ಏಸಂತಪುರ, ಫಂಡರಪುಕ ಮುಂತಾದ 

ಸ್ಥ ಳಗಳಲ್ಲ ಪುಕಂದರಹಾಸರ ಆರಾಧನ ಮಹೋತ್ಸ ವನನ್ನು ಳೇನಲ ಸಾಫ್ಟಿಕ 

ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಡಂಜರವಾಗಿ ಅಂಚಕೆ ಜಾಸವಕ್ಯರಿಗೆ ನ್ರೀತಿಯಾಗುನಂಕೆ ಶುದ್ಧ ವಾಡ 

ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಕನಿನಾರ ಭಜನೆ ತಪ್ಪಜಿ ನಡಿಸುತ್ತಿ ದ್ದರು. 
ಯಾಕೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನಕೊಬ್ಬ ಕೆ ಕುಳಿತು ಬಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ಸ ರು. 

ಎಂಬತ್ತು. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೇಲೆ (ಅವರು ಚೀನಿಸಿದ್ದು 93 ವರ್ಷಗಳು) 
ಆವಳು ತಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಕಾಪು ಏಳಾಂಕವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಶಾಂತರೀತಿಯಿಂನ ಚಿಂತನೆ 



XXIV 

ನತಾಡುತ್ತಿ ಡ್ಲಾಗ ಬೆೊನ್ಮುಕ್ಳಳ್ಳು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಫುನೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ಪರಿಚಿತರ ಮಕ್ಕಳು 
ಬಂಚು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ-ನಿನಮ್ಮ ಏನೂ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲನೆ 9 ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸನೋಶಿ 
ಮಾಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಗ ಅವರ ಮಗಳು-ಫೀವೊಬ್ಬರೇ ಇರುವಿರಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾ 
ಗುಪುಡಿಲ್ಲವೆ? ಜೊತೆಗೆ ಇಕೋಣ ಎಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದೇನೆ. ಎಂಡಕ್ಕೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ 
ಕೂಕಿಬ್ಲವಮ್ಮ-ಬೇಳಾದಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೀಹನಲ್ಲೇ ಎಸ್ಟೋ 
ಸುಂಡಿ ಗೇವಶೆಗಳಿದ್ದಾಕೆ, ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಬ್ಬ ನೇ ಕುಳಿತಿರಲು ನಗೆ 
ಜೀಚಾರಿಲ್ಲ; ಒಬ್ಬನೇ ಕುಳಿತಿದ್ಗರೆ! ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು, 

ಅನರು ವೃತ್ತ ಪಕ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದು ಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡೂನಕೆ ಗಂಟಿಗೆ, 
ಕಿಳಗ್ನೆ ದೇವರ ಪೂಜೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಜೇನರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮಕ್ಕಳ 
ಕಲೆಯಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿ ಆಶೀರ್ನದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರು, ದೇವತಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ ಕೈ 
ಸಿಮಗೆ ಜೀವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಳಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು: ದೇವರ ಮನೆ ನ್ರತ್ಯೇಕ 
ಸಾ? ಇದ್ದು ರಲ್ಲಿ ಬೊಡ್ಡ ದಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಫೇಕನೇಳೆ ಅಲ್ಲ ಜೀವರ ಮುಂಜಿ 10ಗೋಲಿ 'ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರು, ಒಂಗುನುೂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಜೊಡ್ಡ ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ 
ಣೆ ಸಭಾ ಇರುತ್ತಿದ್ದಿತು ದೀಪಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಸಂತ!ವಂಗಿ ಉರಿಯುತ್ತ ಜ್ಸು ವು. 
3ವೆಲ್ಸ್ಲ ಯಾಕೊ ಭಕ್ತರು ಶಂಪು ಇಟ್ಟದ್ದು ಅಡನ್ನು ಪ್ರಕ್ಕೇಕನಾಗಿ ಜೇನರ 
ಸನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿ, ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ನೆಂದಣಂಕೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
'ಡಿಗೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇರದಿದ್ದರೂ ಜೀವರ ಮನೆಯ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಡಿಗೆಸುಸೆಗೆ 
ಸೋಗುಕ್ತಿ ರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ, ಇದು ಅಪರ ನಿನ್ಗೆ -ನಿಸ್ಸೃಹೆ, 

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಷಹರೆ ನಲ್ಲ; ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಳ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸರಿಚಯನಿದ ವರೇ, ಕೀಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರೋಸ್ಷನಾಗಿ 
ಗಾದರೂ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು, ಒಂಜೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ತೆಲಟತ್ತು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು 
(ರ್ಭಕಾಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ನರು--ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದಿ ಪಡೆದವರೂ ಆದ ಇನಕ 
ಸಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದದ್ದೇ, ಆಡರೂ ಕುಹಕಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇರುವಂತೆ 
ನ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದರು. ಇವರೊಬ್ಬ ದಾಸರು ಎಂದು ಉಸೇಸ್ಟೆಯಿಂದಿದ್ದ ವರು ಹಲವರು, 
ನೇಕ ಮಂದಿ ಡೊಡ್ಡ ಡೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯಗನ್ನು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಈ ಜಾಸರು 
ಸನಿಂಜ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಭನಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಖಜೀನನ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದವರೂ 
ಖು. ಮನೆಗೆ ಬಂಡು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅಡುನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ ಅವು, 
ನ್ಮೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇನರ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಫರ್ಲಾಂಗಿನನ್ಟೇ ದೂರಡಲ್ಲಿಬ್ಲ 
ಬರು, ಏನು ಶ್ರೀನಿನಾಸರಾಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ (ಅಡಿಗೆಮಾಡುಪುದಕ್ಳೂ) x 
ಳ್ಳಿ ಸಾತ್ರೆಗಳನ್ಸೆ ( ಉನಯೋ(ಗಿಸುಶ್ತಾರಂತಲ್ಲ- ಬೌಡಿ? ಎಂಡು ನನ್ನನ್ನೆ ( ಕ(ಳಿದರು, ಸು ನಿಜನಲ್ಲ-ಅನರು ಬಡತನದ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಇರುವರು ಎಂದು ಜಾನು ಉತ್ತರ 



ಹ 

ಕೊಟ್ಟಿರೊ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪತಾಷಿನಲ್ಲಿ ನಂಜಿಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ನೊರಾಕು ಮಂ 
ಶಿಸ್ಕರಿದ್ಲಾ ರಂತೆ -. ಅಸರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಳಿಸುಖನಿರು - ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ 

_ ಇರುಶ್ತಾರೆಯೆ? ಎಂದರು. ಶಿಷ್ಯರಕುವುಡು ನಿಜ-ಅಜಕೆ ಅನರೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಃ 

ಕೊಡುವಕೆಂಬುಡು ಥಿಜನಲ್ಲ ಎಂಡು ನಾನೆ ತಿಳಿನದ್ದೇಸೆ ಎಂಜಿ, 

ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಗಳಗಿ ಹೋಗಿಜ್ತಾಗ ಅವರು ಜ್ವರದಿಂಗ ಸರಳು: 

ನುಲಗಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಳ್ಳಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕಾಫಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅಪ! 
ಹೇಳಲಾರರು ಹೇಳದಿಕಲಾರರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿ-ನತ್ಲೀ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಜೆ ಮಕ್ತೊಃ 
ರಿಲ್ಲ.. ಎಂಟನೆಯ ಶಾರೀಖಾಗಿಜ್ದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ! 

ನಿಶ್ರಾಂಕಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಖಜಾನೆಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಾನ 
ಬಳಕೆ ಯಿಡ್ಡು ಡರಿಂಡ, ಅವರ ಧರ್ಮಪಕ್ಕಿ ಯವರ ಮೂಲಕ ಇಬ್ರ ಸಿ ಕಿಯತ್ಸ ರಿ 

ಕೊಂಡೆ, ನೇರನಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಜೆ-“ಸಫ್ಸಿಂದಾದ ಸೇನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿರ 

ಎಂಡು, ಫಿಮ್ಮಂಶಹವರಿಗೆ ಹೆಗಪ್ಸ ಹೇಳುವಡು ಎಂದು ತುಂಬ ಸಂಕೋಚ ಚಟಿ 

ಕೊಂಡು, ನಾನು ಬಲಾಶ್ಯಾರಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಎರಡು ಕೆಲಸ, ಒಂದ 

ಅವರ ನಿನೈತ್ತಿವೇತನ ಶರುಪ್ರದು-ಎರಡು ಸೊಸೈಹಯಿಂಡ ಸಕ್ಸರಿ ಕೊಂಡುಬಳ 

ಪುದು, ತೆರಿದಿಂಬಿನ ಕಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿ ನಿಶ್ರಾಂತನೇತಲೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಫಿಸೆಭ 

ನನ್ನ ಕೈಗಿತ್ತಾ ಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಗೆ ಅಪ್ಯಾಶ್ಟ ಕೈವಾಯಿತ. ನಿಕೆಂದರ ಅಪಃ 

ವಿಶಪ್ರಿಂಕಿಪೇಫಫ ಮೂನಕ್ತೊ ಜು ಬಿಫೆಗಳಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದುಗೂಪೂಯಿ ಇಪ್ಪಸ್ಲೆಂಟ 
ಸೈಸೆಗಳುಮಾತ್ರ ಎಂದು ಅದರಲ್ನತ್ತು ಈ ಬೇತನಡಿಂಜ ನಿಮ್ಮ ಜೇವನ ಹೇಗೆ ಕಃ 
ಯುತ್ತಜೆ ಎಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಅನರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿ ಸಿಜಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶಿನ್ಯರಿಗೆ ೪ 
ಕ ನೀಷೆ ತಿಳಿಸಿಡಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕನಾಗಬಹೇದು ನಿಂದೂ ಸೂಚಿಸಿದೆ 

ಆಗ ಅಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅವರಾಡಿದ ನರಾತು ಸುಸರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಂಪ ಬರೆದಿ1 
ಬೇಕೂಡು, “ನಾತು ಗುರುವಾಗಿರುವುಥು ಶಿಷ್ಯರ ವಿಶ್ರಾಪಹೂರಕ್ಕಲ್ಲ, ಸಾಧ 

ಖಾಣಕಿ ಯ ಥಾಮತಿ ಆಸರ ಹೈತ್ತಾಸಹಾಸಕನಾಗ ಬೇಕಾಚುಗಿಕಿ ನನ್ನ ಕತ್ತ ಭೈ? 

ಎಂಡರು, 

ರಾಯರ ಶಿಷ್ಯರನೇಕರು ಉನ್ಸಪ ಗುದ್ದೆಯದ್ದರು, ಅಗಿನ ಮೈಸೂರ: 
ಸಂಸ ನಡ Chief Engineer ಆಗಿದೆ | ವರೇ ಅನರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತೊ 
ಬರು ಕಕ್ಕಿ ಎಂಚಿಫಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಅನೇಕರು ಡಂಳ,ರುಗಳಾಗಿದ್ದ ರು. ಅನ! 

ಗೇಳೂ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯಪತಾಡಲ, ಭಾರಖಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಡಕೆ ರಾಯರ, 
ಯಾರನ್ನೂ ಯಾಸುದಳ್ಳೂ ಏನನ್ನೂ ಜೇಳಲಿಲ್ಲ.. ಒಂಡು ಕಾಸೂ ಸಚ ಅನಗಿ? 

7 ಸಾಲವಿಕಲಿಲ್ಲ. ಅನು ಹೇಗೆ ಐವರು ಸಂಸಾರರ್ಥಿಹಣೆ ಮಾಜುಕ್ಮಿ ಜೂ ಕೆಂಬುಡ, 
ಒಗಟಗಿದ್ದಿತು. 



೫೫೪1 

ಅನರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳು ಸುಭಾಹಿತಗಳಾಗಿದ್ದು ವು. ಬೀಸುವ 

ಕಲ್ಲನ್ನು ಗಳಿಗರ ತಿಕುಗಿಸುತ್ತಿ ಸ್ಪರ ಅನು ಬೇಗೆ ಕೆಟ್ಟುಹೊಗುವುದು. ಹಾಗೇ ಜೀಹ 
ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿದಿದ್ದ ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣ ಸರಿಯಾ ಗಿರಲೂರೆಹು, 
ಚಿನ್ಸಾ ಗಿ ಅಗಿದು. ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗಿ ಜ(ರ್ಜಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಜೇಳು, ಅಂಗಾಂಗಗಳ 

ಚಲನೆಗಾಗಿ ಐ ೈಪ್ಪಕೂ ಕೆಲಸ ನತಾಯಬೇಕು, 93 ಕೆಯ ಸೆಯಸಿ ನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು 

ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಾನೇ! ಒಗೆಯಕೊಳ್ಳುವ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳು ಒಗೆಡಕೊಡಲು 
ಮುಂಡಾದರೂ ಬೇಡ ಎನ್ನುಕ್ತಿದ್ದರು- ಅನರು “ಕುಳಿತು ಮಲಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿಚ್ಛೆ 
ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಸಗುಡಿಸಿ ಜೊಳ್ಳಟಿವಾಗಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಆಗಾಗ್ಗೆ 

ಕಟ್ಟಿ ಗೆ EE ಗ ಕು. ಹೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ 'ಅಜಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಡಿ 
ಥಕ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಲ್ಲಿ 'ಶೀರಿಕಬಕ ಎಂಜೂ ಇದ್ದದ್ದೇ. “ಗಂತೂ ವಿಚಿತ್ರ ನೆಂಡಕೆ 
ಇನರಿರುವ ಬೀಡಿಯ ಸಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳ್ಪ್ರ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಟ-ಹಿಂದಿಕೆ ಬಣಗಳ Ab 
ಕೀರ ಬರುತ್ತಜಿ! ಜಿಳಗ್ಗೆ ಅಸ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೇ ನಿಂತು "ಜೋಗಿ ಜ್ಜ ಢೀರನ್ನು ಕಾಡು 

ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ "ಪೂಜೆಗಾಗಿ 'ೀಕನ್ನು ಹುಡಿದಿಟಿು ಕೊಳ್ಳು ತ್ರಿ ನ್ಡರು, ಎಷ್ಟೋ ಪೇಳೆ 
ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಅಕಾನುಕೂಲಡ ಫೆಸೆಯಿಂಟ ಸೈನೇ॥ ಳ್ಳ್ಳಾಗಿ ಅನ್ಪ-ಹುಗ್ಗಿ ಏಿಫೆನ್ನಾ 
ರೂ ಅಪರೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಪ್ರ ದ್ದರು, ಇನೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕಂಪಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಪುಡಿ 
ಪಂಜು ಹೇಳುತ್ತಿ ಥರ, 

ಶಿಸ್ತುಪಾಲಸೆಯ ಏಟಾರಜಟ್ಟ ಕಾಯು ಇರಿಕವಗಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂಕಹ 

ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿಬರಲು ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಬೇತಾಗುವುದು ಎಂಬು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ 

ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು ಎಂತು ಹುಡುಗರಿಗೆ 
ಹೇಳುತ್ತ ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸವಿನ್ಲಜೆ ಅಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾದಿ ಉಲವನ್ನು ಭೃರ್ಥನಾಗಿ 
ಕಳೆಯಬಾರಡು. ಕಳೆಡ ಕಾಲ ಉನಯನಿಕ್ಕವಾಡ ಶೀತಿಯಲ್ಲಿರೆಬೇಕು ಸಾರ್ಥಕವಂ 
ಗಿರಬೇಕು, ವ್ಯಥಃ ಕಾಲಕ್ಟನ ಶಸಾಡಕೂಡದೊ ಎಟ್ಟು ತ್ರಿಶ್ನರು ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳ ಗುಲಾ 
ಮರು ಕಾವಾಗಿಬಾರದು. ಅಪ್ರಗಳ ಮೊಲೆ ಹೆತೋಟ ನೆನುಗಿಕಬೇಕು ಎನ್ನು ತ್ತಿದ್ದರು, 

ಕಾಡು ಹರಟ ಅನರಿಗಾಗಡು. ಭಜ ನಸಾಡುಪುದು ಕೂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ 

ಯಲ್ಲಿ ನತಾತ್ರ ಮೂಡಿ ಮುಗಿಸುವನರು ಇನರು. ಅವರಷ್ಟೇ ನಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ 

ಕೊಬ್ಬ ಕ್ಕು ಜೊಡ್ಡೆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಫಿನೈತೆ, ಕಾಪಷರು ನೆವ wad ಸೆಕೆಗೆ ಸಂಜೆ 

ಬಂದ ಮಾಸನಾಡುಕೆ, ಹೊತ್ತು ಕಳೆ ಖುತ್ತಿದ್ದರು, ಉನಯುಕ್ಷ ಮಾಡ ಮಾಶು 

ಕಡಿಸು, ಆಭ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಗಕೂ ಸಶಿ. ಇಟು ಇವರಿಗೆ ಸೇರದು, ಆಜಕೂ 
ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅನರ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಸ್ನೇಹನಥು, ಸಖಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ 
ಚರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೋ "ಚ್ಚ ರಿಕ ನೀಡುತ್ತ ಜೈರು. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು 

ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಕುಳಿಕುಬ್ದರ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕ ಹೊಸ. h eer" 
ಷಾಗುಪುವಟ್ಟ ಹೊಂಪಕೆಯಾಗಿತ್ತೆ. "ಅಲ್ಲಜ ಜೆ ಯಲ್ಲ onion ಇಟ್ಟೂ 
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ಹೆಚ್ಚು ಳಚ್ಚ,ನಾಗುತ್ತಡೆ-ನಿಂಚೆಲ್ಲಾ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ, ಅವರು ಆಡನ್ನು 
ಗ್ರಹಿಸು ತರಲಿಲ್ಲ. ಟೊತೆಗೆ ನಿರ್ಜಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವರು... ಜೊತ್ತಾ ಯಿಶು ಇನ್ನು 
ನಾಸ ಚಿಯೆಮಾಡಿಸುತ್ತೀರೂ ? ಹಾಳೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನಾಗಿಯೇ 

ಹೇಳುಚರು, ಅಡೆಕ್ಟೂ ಅವರು ಒಮ್ಮೊನ್ಮೊ ಬಗ್ಗು ತೀರಲಿಲ್ಲ. ಆಗೆ ಇನ ಎಷು 
ಹೆಟಕೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು! ಆಗೆ ಅಫಿನಾರ್ಯವಾ ಾಗಿ ಅಎಕು ಎಷ್ಟು ಮನೆಗೆ 

ಜೋಲ ಬೇಳಂಗುತ್ತಿ ತು I 

ತನ್ಮು ಶುದ್ಧ ವಾಜ ಅಚರಣೆ ನಿಷ್ಕಪಟ ನಚೆತಗಳಿಂಡ ಅಸ್ತವರ್ಗಡಿಂದಲೂ 
ಶಿಷ್ಯರಿಂಷಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಹೊಂದಿದ ನರು. ಶ್ರೀನಿನಾಸಂಾಯರು, 

ಅನೇಕರು ಅನಕನ್ನು ನಿನಿಧರೀಕಿಯ್ಲ ಕಂಡು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞ್ಯಾನಭಕ್ತಿ 
ವಿರಕ್ತಿ ಯುಕ್ತರೂ, 'ಧ್ಯಾಕನಿಧಿಧ್ಯಾಸಾದಿಶೀಲರೂ, ಬುಢರಿಂಣಿ ಪಂಡ್ಯಕೂ, "' ಫ್ರಾಣ 

ಮುಖಾಸಕ ಕ್ರಕೂ ಆಗಮುಗಳ ಇದ್ಲಿ ಯನ್ನು ಸ್ವಾನುಭನದಿಂಡ ಪಡೆಚವರೂ 

ಸರಸಸಡ್ಲುಣ ಶೀಲಕೂ, ಡಾಸಥರ್ನೋದ್ದೀಪಳರೂ, ದಾಸಕೂಟರತ್ಪ ರೂ ಹಾಸ 

ಹೃಜ್ಞೇಶ ಶಕ ಮಾತರಿಶ್ಚ ಜೆಡುಶ್ರಯಭ್ಛ ಗರ ಪರಮ ಆಳ ಕೂ, ಚಿತ್ರ 

ಗಾನ ಕಲಾವಿಷರೊ, ನರಿ ರೂ, ಅತಿಗೆನೇಷ್ಯನಾಧನೆಶೀಲರೆಟ, ಟೀಕಾಕ್ಕ ಫೆ ಥು 

ಕೃಪಾಪಾತ್ರರು, ಪರಮ ಸಾತ್ಟಿಕ ಮನೋವೃತ್ತಿಯವರೂ ರಾಜಸ ತಾಮಸ 
ಪ್ರ ನೃತ್ತಿಜೂರರೂ ಮಂಡಮಿಗಳನಾ ಜರೂ ಮುಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆಸಾಡರಿಸುವವರೂ, 

ಜಂಜಾನೂಮ್ಮ ಸ ಪಾನೆ ಸಂತ್ಚಪ್ತ ರೂ ಸರ್ಪಶಯನಸ್ತ್ನು ಸರ್ನಕ್ರಚಳಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವ 

ನರ ಆದರ್ಶ ಹೆರಿದಾಸಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಷಾ ನ ನಸಲ್ಲಿಟ್ಟು 

ಕೊಂಡ ಪೂರ್ಣುಯುಸ್ಸನ್ನು ಸತ್ಯರ್ಮಾಚರಣೆಯಿಂಡ ಸಾರ್ಥಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವರು 
ಪಿಂಬುಪು ಕೆಲವು ಅಥಿಪ್ರಾ ಯಗಳು ಮಾತ್ರ, 

ಉರೆಗಾದ್ರಿಪಂಸ ದಾಸರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ವಿಶಿನ್ನ ಸನ್ಸಿಪೇಕಗಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ 
ಕಾಟಣಡಿಂಟ ಕಚೆಶಐಾಡುವು ಎಂಡು 4ಿಳಿಸುಬಂದಿದೆ, 

ಚಿಪ್ಸಹುರ್ಗದ ಹಳ ಊರೊಳಗೆ ಪ್ರೂಟನೇ ನರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ಜ್ಞ ಕಾಲ 

ಟೆ ಶಷ್ಯರಾಟ ಶಿ ಪಿಚ್. ಭೀಮರಾಯರಿಗೆ ನುಳಖೇಡನಲ್ಲಿ ಫಿಃ ಬ೫೬ರಾಯರ 

ಸಣ್ಣ ವೃಂದಾ ಸರ ಜೂರೆಶು, ಅಡೆಟ್ನು ಅವರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಉಶ್ಪ್ಸಖಗಳಿಂದ 

1ರುಗಳಲ್ಲಗೆ ತಿಗೆಬುಕೊಂಡು ಬಂಡು ತೋರಿಷಾಗ, ಸ್ವಷ್ಟ  ಸೂಚನಂಯ ಪ್ರಕಾರ 
"್ರಯತೀರ್ಥ ಸುಧಿ ನಯಕ ? ಎಂಬ ಪದ ರಚನೆಯಾಯಿತು * 

ಏಸು ನಿನ್ನಯ ಗುಣ ರಾಶಿ ಎಂಕಿಯುಟಯ್ಯ 

ಅಸೆ ಸಲಿಸಲು ಡುಕಿಗೆ ಲೈಸುಿಗಿ ಥೀ ಬಂಡೆ 

ನೆಶುಪ್ರಾ ಯತಂಜಿನ್ಸ ಉಟ್ಣಿ ರಿಸ ಲೋಸು ಗಣ 

ಬಿಸಜಳನ ಪಾಟ ಜಂ ನಿಕ 
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ಜಯಗುರುನೆ ತ್ರೀ ವಿಜಯವಸರಲ್ಲಿನ್ನ ಸುನಿ 

ಜಯವು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ನಿನ್ನೆ ಕರುಣನೆಂಕೋ 

ಸ್ಮಜಿಸಿ ತೋರಿಗ ಸ್ನಪ್ನ ನಿಜವು ಆಗಲಿ ಎಂದು 

ಬಿಜ ಯಪಗಾಷಿಡಿ ಫಿನ್ನೆ ಸಿಜಜಾಇಸರೊಡನೆ 

ಎಂಜು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, 

ಪುಕಂಜರಪೂಸಕ ಪುಣ್ಯದಿಸಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಶಿಶ್ಯಕೊಂಡಿಗೆ ಉಡುಪಿಗೆ 
ತೆರಳಿದ್ದಾ ಗ ಮಾಸುಜೇವ ಕೀರ್ಥದಲ್ಲಿ-ಹೆಂಗಸಳು ಯಾರೂ ಸಾ ) ಮಾಡಲು ಹೋಗೆ 

ಬೇಡಿರಿ ಎಂಗು ಸೂಚನೆಯಿತ್ತು, ತಾವು ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ಮೀಲುಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡೇವಕಾ 

ಚನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಕುಳಿತರು, ಜೊತೆಗೆ ಟಂಡವರೆ್ಲ ಒಬ್ಬ ನುಹಿಳೆ ಗುರುಗಳ ಪತಾಕಿಗೆ 
ಲಕ್ಷ್ಮ ಕೊಡಣೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಕಾಲುಜಾರಿ 
ನೀರಿನೊಳಗೆ ಹೋದರು, ಆಡನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಗಂಡಸಕೊಬ್ಬರು ಕೊಳದಲ್ಲಿ 
ಧುಮುಕಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ನರ್ಸು ಹೊರಕ್ಕೆ ಳೆದ ಹಾಕಿದರು. ಜೀವರ ದಯದಿಂಬ 

ನುಹಿಳೆ ಬಯಕಿಕೊಂಡಳು, "ಗುರುಗಳು ಅನನ್ಛುತ್ಯು ಸರಿಹಾರಬಾಯಿತು. ಗಂಜಾಂ 

ತರನನ್ನು ನರಾಭನಮಾಡಿಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಜು ಹೇಳಿ, ಆ ಸಸ್ನ್ನ ನೇಶ. ಘಟನೆಯ 

ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಪಿಃ ಓ, ಆರ", ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಎಂಟುಪ ೪ ಮಹಿಳೆಯ ಬಂಧಿ 
ವಿಗೆ ಜಂಯಾಪ8ನಿಕಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಪ್ರಾನ ವಣಡಿಸರು; 

ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಷ್ನಹಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ದ ಮುತ್ತ ಥೆ -ಆಷರೆ ಬಹು ಸ್ಫುರಜ್ರೂನಿ ಕಾಣಿಸಿ 

ಳೂಂಡು “ಕನ್ನು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಡಿ ಹೇಳಿ” ಎಂಚರು. ಅಡರೆ ರಾಯರು 

ನೀನೇ ಇಷ್ಟು ಭೃಪ್ಲ ರು. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ್ಮ ಯಜನತಾನರು ವಿಂದರೆ ಥಿಮಗಿಂತ ಜೊಣ್ಣ 

ನರುೂಅಂಚಹ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾನೇನು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ-ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯಕೆಯೆ ? 

ಎಂದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ-ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದನಕೇ ಮರೆಯಾದರು, 
ಸಾಕಣೆ ಸುವಿ ಬಿಳಿಗ್ಗೆ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿರೂಸನೂಡ ಪಜ ಒಂದು ಫಾಫಾಗಿಯೇ 

ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಏಿಶೇಷದಿಂದ ಚೆನ್ಮಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು! 

ಸಸ ನೆ ಇನೆ ೈಷ್ಟೃಮ್ಮು, ಭಾರ್ಗವಿ ಎಂದು ಪ್ರೂರಂಭವಾಗುನ ಈ ಕ್ಸ ತಿ ಬಹು 
೩ ಫಿರಸ್ಕಖಾಗಿ ಕಷ್ಯುವಾಗಿಜೆ. 

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಟೂಢೂರಿಯಾಡೊಬ್ನ ನಿಭೂತಿಥರಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಶ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 
ಸ್ವನ್ನ ಹಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನತಾಂಗಲ, ನನ್ನಿ ಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದು 
ಸನಿಯತಾಗಿ ಬ ಸರಿವಾಡಜೇಕು ಎಂಬು 'ಹೇಳಿಜಂಕೆ ಆಯಿತು, ಇದು ಏನೊ! ಅಶುಭ 
ಸೂಚಫೆ ಎಂಡು ರಾಯರಿಗೆ ಎನ್ನಿಸಿ ಸಕ್ಕದ ಮನೆಯನರನ್ನು ಕಳೆಸಿಕೊಂಡು 
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ಹೇಳಿಜರು, ಇನಕ್ಷೇನೋ ಗಂಡಾಂತರವಿಜಿ, ನೀಘ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಸಹಾಯ 

ಬೇಳಳಗಬಹೊನು ಎಂದರು. ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾಹನರಾಟ್ಟರಿಂಡ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ 
ಆಗಲಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೊಗದೆ ಏನಾಗುವುಜೋ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ . ನಿರೀಕ್ಷ 
ಯಲ್ಲೇ ಇರುವನರಾಡರು, ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಏನೂ ವಿಶೇಷ ಜರುಗಲಿಲ್ಲ. ಅನಂತರ 
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ರಾಯರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ತುಂಗಮ್ಮಸವರು ಬಾಗಿಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ತಲೆ 

ಜೋರಾಗಿ ತಗುಲಿದ ಪರಿಣಾಮನಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಜ್ಞಾನ ತನ್ನಿ ಮೂರ್ಛೆಹೋದರು! 

ಜೀವರ ಮುಂಜಿ ತಂದು ಮಲಗಿಸಿ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಫ್ರೋಕ್ಷಸಿ ಜೇವರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ 
ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಬಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು, ರಕ್ತ ಭಾರ 2ರ 
ವಾಗಿ ಹರಿದಿಕ್ಲು, ಆಗ ಮೂಡಿಬಂದ ಪದಗಳು ಭಯಕೃ ತ್ ಭಯನಂಶನೆ” ಮತ್ತು 

“ಕಂಟಕನ ಹರಿಸೊ ಪ್ರೀಕಂಶಮೂರುತಿಯೆ” ಎಂಬ ಎರಡೂ ತುಂಬ ಸತ್ಪರಸ್ಯ 
ವಾಗಿದೆ, 

ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತನಿಲ್ಲ ಅೀಹಕೆಃ 

ಈ ಸ ತಿಯಲ್ಟ ಎಸ್ಸೆ ನೋಡುವರೆೇ 

ಡುಸ್ಮಿಕಿಯ ಬಡ ಬನೆ ಕೈಯ ಬಿಡುವಕೇ- ಕೇ 

ಎಂಜು ಅಳಲನ್ನು ತೋರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ರಾಯರ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರೆನಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಹೊಳೇನರಸೀಪುಕದ ಶಾಮಂಾಯರಿ 
ಗೊಮ್ಮೆ ವಿಷಮ ಶೀತಜ್ವರ ಬಂದು ಅವರು ತುಂಬ ಬಕಲಿಹೋದಾಗ್ಯ ಅನಮ ತ್ಯು 
ಪರಿಹಾರಕಣಾದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವ “ನಾರ 
ಸಿಂಹ ಪ್ರೀಕಾರಸಿಂಹ” (ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ 52) ಎಂಬ ಪಡನನ್ನು ರಚನೆಮಾಡ್ಕಿ 
ರೋಗಿಯ ಕಲೆದಶೆಯಲ್ಟಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಜ್ವರ ಇಳಿದು ಅವರಿಗೆ ಗುಣ 
ವಾಯಿತು 

ಜಾಕುಗಳಣಿಸಿ ದುರಿಳೌಘ" ಹರಿಸಿ ಕಾಯೊ ನರಸಿಂಹ 

ನರಹರಿ ಟ್ವರಹರಿ ಘೋರವ್ಯಾಧಿಯ 

ಹಂಹಾರಗೈಸಿ ಪರಹಾಲಿಸಬೇಕಯ್ಯ 

ಸಂಕಟ ಹರಿಸೊ ಈ ಭನಕಂಟಕದಡಿಂದ ಪ್ರೀ 

ಸೇಂಕಟೀಶಾತ್ಮಳ ಭೀಕರರೊಪ 

ಶಂಕರಾಂತರ್ಗತೆ ಸಂಕರುಷಣವಮೂರ್ತೇ 

ಮಂಕುಹರಿಸಿ ಪದ ಪಂಕಜ ತೋರಯ್ಯ 

ಎಂದು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಭಿಃ ಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರರಟಾಭೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದ 
ಶಿಷ್ಯನ ಆಪತ್ತನ್ನು ಪರಿಹಾರಮಾಡಿಜಾ ಕೆ 
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ಈ ಬಡ ಗಾಸಜೆಂಪತಿಗಳನ್ನು ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಇಹ್ಯಾಫಿಸಿ (ಜಂಚಕಿ ಪೂ 

ಮಾಡುತ್ತೈ(ವೆಂಗು ಳಿ) ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೊಬ್ಬಕ ಚುಮ್ದು ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿಗಳು1 ಉಡ 

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾಯರಿಗೆ ಉಾಸರಾಜಿ ಸಕ್ತಿ ಸುಂಗಮ್ಮತನರಿಗೆ ಎರಡು ದನ 

ಗಳಸ್ಟು ದೀರ್ಫೆಕಾಲ ಬಂಯಿ ಹುಣು ನಬಂತಾದ ನ್ಯಾಢಿಗಳು ಅಡರಿ ತುಂಬ ಕಃ 

ಪಟ್ಟರು. ಕುಲಗೈನ ತಿನ್ಸುಪ್ಪಫಿಗೆ ಜಾಯಿಸೀಗದ ಹಳೆ ಹೊತ್ತುಳೊಂಚ! 

ತುಂ/ಮ್ಮನವರು, ಯರಿಗೆ ಕಂಮಾಶೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಗುಣನಾಯಿತ 
ಬಾರಿ ಹುಣ್ಣೂ ಗುಣನಾಜ ಸೋಲೆ ಹಗೆ" ನಗಲು ಫಿರುಮಲಿಗೆ ಕೆರೆಳಿನರು 
ಅಂಗೀರಸ ಸಂನತ್ಸ ಕರ್ಲಿ ಗರುಡಗಂಬಡಬಳಿ ತಮ್ಮ ಹರಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಯಾ 
ಮೇಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿಕುಳೊಂಡಿದ್ದಾಗೆ, ಆ ದಿನೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಗ್ಸನಗಂತ ಜೊ! 

ಸೇವೆಯ ನ್ನು ವತಾಡಿಸಿದ್ದ ಅಪರಿಚಿತ ಭಕ್ತ ಕು ಇಬ ಠಿಬ್ಬ ಕೆನ್ನೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬೆರ್ಶನ' 

'ರೆಡುಳೊಂಡು ಹೋಗಿ” ನಿಲ್ಲಾ ಸೇನೆಯನ್ನು ಇವತ ಕೈಯಿಂಜಲ್ಲ ಾಡಿಸಿ ಗರು | 

ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು “ಕಂಡೆಹಾ ಬ್ರ ಬ್ರ ಹ್ಯಾಂಡಗೆೊಡೆಹೆ ಫ್ರೀ ಪೇಂಕಟಿಯೇವೆಕ 

(ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 44) ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 

ಶುಂಗಮಹಿನು ಸತ್ಸಂಗನಿತ್ತು ಮುನಹಂತರವರಿ 

೪೫900 ಕನದಿ ನುಂಗಳ ಪೂರ್ಣಿನೆ ಭಂಗ ದನಾಸರೆಣ 

ಭಾರ್ಗವಿಪಳಿ ಫಿಕ್ನುಗ್ರೆ ಹದಿ ಕಗಳೊಡೆ. ಕರೆ ಭಕ್ತ 

ರಫುಹರಿಸುತೆ ಸನ್ನಗಗಿರಿಯೊಡೇರು ನಿನ್ನಯ ಗುಡಿಯನ್ನು 

ಬಗೆಬಗೆ ಸ್ತು ತಿಣೆರ ಹಿಂಡನ್ನು ನಾ ಕಂಜಿಕೊ 
ಜಾಗುಮೂಾಡಲಿ ಜಾಯಿಬೀಗವ ಕೈಕೊಂಡು 

ಸಾಗಿ ಕಾಸಾರದಿ ಸಾನೆ ನತಾಡಿಕೊಂಡು 

ಬಾಗಿ ನರಾಹೆಜೀಷರ ನಂದಿಸಿ 

ಬೇಗದಿ ಹರಳೆ ಕೈಕೊಂಡಿಹ ಚೀನ 

ಎಎ ಧಿನ್ನೆಯ 

ಸಫ್ಮಹಿನೆಯೆನಾ ಒಮ್ಮನದಿ 

ಒನ್ಮೆಯಾಡಕು ಮತನ್ಮನದಡಲಿ ನಿನ್ನಯ 
ಸನ್ಮಂಗಳರೂಪನ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತು 

ಇವ್ಮುನನಾಗಿರೆ ಘನ್ನುಕೆ ಎಕ್ಕೆ ನು ಒಳಳಕೊಯ್ದೆ 
ಕಣ್ಮನಜಿಡುಕಳಿ ನೀಫಿಂಜಿ ನೀನ್ನ ಯ ತಂಜೆಸಸ್ಳಸೆನಿಂಜಿ 
ಪಾಮಃಕಕೆಂಜಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದಿ ಕರುಣಿಸಿ 

ಸನ್ಮೆಹಿನೆಯ ಕೋರ್ಟಿ ಜಗದೀಶ 

ಉಪಿತಜನಕ ಕಲ್ಪಡ್ರುನು ಫೀಸೆಲೆ೨ 
ಈ ಸಲು ಗಿರೀಶಾ ಶ್ರೀ ಸೇಂಕಟೇಶಾ ಥಿತ್ರ 
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ಕ್ರೈ ಶೆ 1959 ರಲ್ಫಿ ರಾಯೆಕೊಂಡಿಗೆ ಪೇಖಕ ತಿರುಪತಿ ಯಾತ್ರೆ ಬಾಡಿದ! 
ಶ್ರ ಬಗ್ಗೆಯು ಅಸುಭಿನ ಎರಡಾಸರ್ಕಿ ಇಗುಡು ಸೆಕೆಪಿಗೆ. ಸಣ ಸೇಪೆಮಾಡಿಸಿ! 
ನಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೊಚ್ಚ ಸೇನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದನಂಗೂ ನುಂಗಿ ಕರೆನು ಕುಳ್ಳಿರಸಿದ್ದ 
ಅಶೆ ಶ್ರ ರೈವಂಯಿತ್ಲು ಚಿಗರೆ ನಮಾಕನೆಯದಿಕೆ ಸರ್ರನೆ ಜೊಕೆಯನಿ ಜೀವಸ್ಥಾ ನೆಂ 

ಮುಂಜಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಉಳಿಂಚ್ದ ಫೆನ್ಮು ಬಳಿಗೆ ಪ್ರಿನಾಮುಫಾರಿ ಆಪರಚಿಃ 
ಪುರುಸನೊಬ್ಚ ಬಂಡು ಸರ್ಶನನು ಕಾವಲಸಿಣಂಡಾ? UN ಕೇಳಿ, ಉತ್ತ ರಕ್ಳೂ 
ಕಾಯೆ ನನ್ಮಿಬ್ಬ ರಸ್ಪು ಕೈಹಿಡಿದು ಸೀದಾ ಗೇನಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು 8 ಹೋಗ 

ಜರ್ಶನನತಾಡಿಸಿ ನಾ ನತ್ತೆಯಾದುನು ಅಚ್ಛರಿಯೆನ್ನು ಂಟುಮಾಡಿತು. 

ರಾಯರ ಹಿರೇಮುಗಳು ಗರ್ಭಹಿಯಖಗಿದ್ದು ಖಾಯಿಲೆಯ ಬಂಡು ಪ್ರಸ 

ಕಾಲ ಸನ್ನಿ ಹಿತವಾಜಾಗ, ಪ್ಲೇಗ್ ನಿಮಿತ್ತ ಊರ ಹೊರಗೆ ಗುಡಿಸಿಳಿನೆಲ್ಲಿ ವ 

ವಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ! ಒಂಡು "ನುಲಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೂರವಿತ್ತು ಅಸ್ಸಕ್ರಿ. ರಾತ್ರಿ 

ಹೊತ್ತು ರೋಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ತಕೊಂಡು. ಹೋಗುವ ಬಗೆಹೇಗೆ? ಪಕ್ಕದ 

ಮನೆ ಪುಟ್ಟಾ ಕಾರರು ಗಾಡಿ ಜಾತ್ರ ಇಜೆ- ಎತ್ತು ಇಲ್ಲ? ಎಂಸೆರು. ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಬಂಡಿ 
ಯನ್ನು ತಂಗು ಗಫಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಯಿಮಗಳು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಪ್ರಿಯಶಿಷ್ಯ 
ಶಾನುರಾಯರು ಹಿರಿಯ ಅಳಿಯ ಸೆಂಕೋಬರಾಯರು ಎತ್ಲುಗಳಾಗಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು 

ಎಳೆಚಕು, ರಾಯರು ಡೀಪಹಿಡಿದುಳೆಇಂಡು ಹೊರಟರು. ಹೀಗೆ ಸರಿರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 
ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಗರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಬ ಒಂದು ಡೆೇನರನಾನು ರಚನೆಯಾಯಿತು. 

ನೇಂಕಟಾಚಲನಿನಾಸ- ಸ್ರಿೀಜಗದೀಕೆ 

ಸಂಕಟಸರಿಸೊ ಶ್ರೀಶ 

ಲೋಕನಾಥ 'ಕೋಕಟಂದು ದೆಖಸಿಂಭು 
ಭಕುತರನಿಮಿತ ಬಂಗು : ಜೆಂ 

ಭಕುತರ ಜೆಂಬಲಫ ನಂದೂ ಇನಿತೆಂಜೂ 

ಖಾಕಶಾಸಫೆ ಮುಖ್ಯ ಓನಾಕಿದಿತ ಸುಕಜೇಸ್ನ ನಂದ್ಯ 

ಏಕನೇನ ನೀ ಕೈಬಿಡನೆ ಕರ್ಮ 

ಸಾಕಮಾಡಿಸೊ ಊಉಲನಭಾಮಕ 

ಬಂಡಳಗಳ ಶಂಠೊಡ್ಡಿ ಭಕುತರ ಮನೆ 

ಎಂಡೆಂಡು ಪರಿದ್ನಥ ನಾಡಿ *ರಿಯಘೋೊಡಿ 

ಜಂಜಡ ಬಂಥವ ೫೦% ಹೃಡ್ವಾಸಿ 

ಹಿಂಜು ಮುಂಜೂ ಕಾಣದ ನಹ 

ಅಂಥಕಾರಣ್ಯಡಲಿ ಸಿಹಿಚಿ 



ಸಂ 

ಬಂಧನೊಟಳ ಕೆಹುಣೆಸೋ ಅನಾಥ 

ಬಟಥು ನೀಕೆಂಟೊ ಕೆಂಚಿಜೆೇ... 

ಚಿತ್ರಜುರ್ಣಜ ಊರೊಳಗಿರುವ ಫ್ರಾಜಜೀವರೆ ಗುಡಿಯ ಹಿಂಜಿ ಒಂಡು ಮನೆ 
ಯಕ ಪಾಸೆವಂಗಿ್ದಾ ಗ ಊರಿಗೆ ಸ್ಲೇಗುಜೇನೆ ಆಡರಿ ಜನ ಕಂಗಾಲಾದರು, ಬಹು 

ಜನೆ "ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟು ಊರ ಹೆೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಸ ಮಾಡಿದರು, ರಾಯರು 
ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಂ ಕದಲಲಿಲ್ಲ, ನಾಸಸ್ರಸ್ಸಾ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ” ಎಂಡು ಸ್ವಪ್ನ 

ಸೂಜಿಕೆಯಾಯಿತು, ಟಕ್ಷಿಂಜ ತಿತ್ತುಳೊಂಡು ಜೋಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಇನ್ನು 
ಎಂಟು ದಿನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವನ್ನು ಮುಂಡುವರಿಸಿದರು. ಅಗೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಭೂತಾ 
ಕಾರದ. ೫ಳಡಿಯೊಂದು ನುಸೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ೫ಂದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಗ್ಗಿ 
ಸೋಡಿದಂಶಾಯಿತು. ದಿಟ್ಟಿಸಿನೋಡಿಬಾಗ ಏನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗ ಟೀಕು 

ಎಂಡು ದುಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ನಂದು ಅರ್ಥೈಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಬಂಡು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 
ಅಕ್ವಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವ ಸಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚರೂಸದರ್ಶನವಾದಾಗ ಮೂಡಿಬಂದ 
ನಡ ಹೀಗಿದೆ... 

ಅಚೆಂತ್ಯಾಸ್ಸುತ ನುಹಿದು ಈ ಚಂ%ಇಚಗಟೊಳು 

ಖ್ರಟುರನಾಗಹೆ ಹವ ನುಚುಕುಂ॥1 ನರೆ 

ಅಚಲಳಕುಕಿಯು ನಿನ್ನ್ನ ಚರಣದಿ 

ಸೆಂಚಿತಾಜರೂ ಪ್ರಚುರಸಡಿಸು ಅತಿ 
ಚಂಚಲನು ಬಲುನಂಚಕನು ಜಾ ಅ 

ನುಚಿಕೋಚೆತ ಕರ್ಮವನರಿಯೆನೊ 

ವಹಿನನಾಸಡಿ ಎನಗೆ ವಿನರೀತವನು ತೋರಿ 

ಅಪರಾಧಸೆಣಿಸಣೆ ಪಾಲಿಸಿದೆ 

ಕೃನಣನತ್ಸಲ ನಿಕಿ ಕಪಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಪನಣಿ 

ಅಸರಿಮಿತದ ನಿಶ್ವರೂಪವಾ ಥೀ ಶೋರ್ಜಿ 

ಅಜಿರಾಧಿನಾನಹುಜೋ ಸ್ವಾಮಿ ಅಶವರ್ಗಪ್ರಜ ಪೀಸು 

ಸಫಲಗೊಳಿಸಿಕೆ ಎನ್ನ ಮನದನು 

ಶಾಸವನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಕಾಯಿ 

ಈ ಬೆಯೋಜಾಂಶಜೊಡೆಯ ಬಿಡದೆ ಅಡಿಡಾಪಕೇಯ ನಂಬಿಬಿಕೊ 
ಶ್ರೀ ಪರಮ ಹ೦ಸರಿಂದ ನುಡಿಸಿದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅದು ನಿನೋ ಮ 

ಶ್ರೀಃ ಪುರುಷಸೋತ್ತ ಮಸೆ ನೀನೆನ್ನ ಭಯಹಸ್ಸದಿ 
ಕರೆದ ನೆರಿಯ ನೊ ಅಡನೆೊಂದನಂಯೆಸೊ 

೫ 



೫೫೫(॥| 

ಈ ಸರಿಯ ಕರಚರಣದಲಿ ಚರಿಸಿದ ಅ 

ಸುಪಮಕ್ರಿಯೆಯ ನೋಡಿ ಮನಜೊಳು 

ಸುಪುತಕಾಲದಿ ತೈಜಸನೆ ನೀನೆನ್ನ 
{ ಪುಳುಕಾಂಕಿತನೆ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 73. 

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂತಹವರಿಗೂ ಕಸ್ಪ-ಸುಃಖ-ಚಿಂಕೆ-ವೀಜಿ-ಅಸಮಾಧಾನ 
ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಎನ್ನೋ! ಅಗ ಈಗ ಇದ್ದೇ ಇರುವುದು ಸಹಜ, ನಂಚಭೂಶಾತ್ಮಳ 

ನಾಡ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕಷ ಬೇಡ ಎನ್ನು ವಂತಿಲ್ಲ; ಕೈಹಿಕೆ ದೈವಿಕ ಬಾ ಿ ಧಿಗಳೇ 

ಮುಂಶಾಡುವುಗಳಿಂದ ಬಳಲಗನರು ಯಾರಿದ್ದಾ ಕೆ? ಈ ಕಂಡ ಅನುಭವಗಳ 

ಸೂಚನೆ ಅನರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತ ಜೆ-ಉದಾಹರಣಿಗೆ 

ಅರಿಸಡ್ವರ್ಗಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿಹ ಜೇಹ 

ಪರಿಶುಡೆ ವಹುಜೀನೊ ಅಷಾಗಲೂ 

ಪರಿಸರಿಯಿಂದಲಿ ಪರಿವಾರ ಜನಗಳು 

ಸರಿಹಾಸ್ಕಮಾಡಿ ಅಘವ ಕದ್ಜೊಯ್ವ ರಯ್ಯ 

ಅಭಿಮಾನವೆಂಬುಡು ನಭೋ ಮಂತಂಜತುನು 

ಶುಭನೆಂತೋ ಡಾಂಭಕಡ ಹೇ ಮಾನವಾ 

ಸಾಸು ನನ್ನಜೆಂಬಭಿನರಾನದಿಂಡನುದಿನ 

ಏೀನೆಕರ್ಮದ ಸುಳಿಯೊಳು ಹಾನೊಂದು ನಿಂಡೆನೊ 

ಜೋಭೆಯಿಲ್ಲಜೆ ನಾನು ಬಾಧೆಸಹುವೆ ಪೂರ್ಣ 

ಜೋಧರ ಮತತತ್ತ್ವ ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲವೊ 

ಬಾಧಿಪಕೋ ಬಂಧುಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ 

ನಿಂದಿಪಕೊ( ಮುನಬಂದೆ ತೆನದಲಿ ಊಕೊಳಿತರಜನ 

ಏನೊ ತೋರದಡೊ! ಮುಂದೇನು ಗತಿಯೋ ಜೀವಾ? 

ಗುಣತ್ರೆಯೆಗಳಿಂದ ನಿಬಿಡವಾಗಿರುವ ಈ ದೇಹ ಅದರ ಗುಣಾಕಾಾರ್ಯ ಮಾಡಣಿ 
ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನವೋ ನಭಥೋನುಂಡಲ 
ದವರೆಗೆ ಇರುವುದು |! ಇಂತಹ ಹಾಂಭಿಕಫಿಗೆ ಶಭ ಹೇಗೆ ಆಗುವುದು ಶಕ್ಯ? ದುರಭಿ 
ಮಾನ ತುಂಚಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ. ಅನ್ನು ಕೊಲಗಿಸಿ ಇಂಬ ತೋರಯ್ಯ ವೇಂಕಟೇಶ, 
ಬಂಥುಗಳ ಬಾಧೆ, ನಿಂದಿನರನುಡಿ, “ತ್ಸ ರಿಸುವವರ ಬಜಗೆಯಂಶೂ ಹೇಳಬೇಕಾ 
ದುಜೇಇಲ್ಲ--ಎಂಪು ಜೀವನಡ ಹಲವು ಸನ್ಸಿಡೇಶಗಳನ್ನು ಮನಸಿಟ್ಟು ಹೇಳಿಟ್ಲಾರೆ. 
ಶ್ರಿಃ ಉಕಗಾದ್ರಿವಾಸ ವಿಕಲರ ಕೃತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ “ಹ್ರನೇಯ “ಜನಾನ. 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಕೆಲವು ಕ್ಷ ಕಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. 

£  ಕಪ್ಪಹರಿಸೊ ನರಮೇಶ್ಟಿವಿತನೇ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಗಹನತೆ, ಅಜರಿಂ 
ಜಾಗುವ ಪರಿಣಾನುಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಪ್ರನೇಯಾತ್ಮಶನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. 

777 ಸ 
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ಸ್ವರ್ಜಸೆ(ಯಜಿ ಕರ್ಮ ತಾ ಶಿಕ್ಷಿಸಲರಿಯದು ನ್ಯಾಯ 

ಧವರ್ನಾಧಿನತಿ ಲೋಗರ ಫಲಕೊಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಿನಂತೆ 
ಥರ್ಮಮೂರುತಿ ಶುಭ ನಿಹಿದ್ದ ಕರ್ಮಂಗಳಿಗೆ 

ಪೂರ್ಣಫಲನರಿತ್ತು ಸಮಸೆಂಡೆಫಿಸಿರುನೆ 
ಕರ್ಮನೋಚಕನೀನೆ ಸಕಲ ಕರ್ಮತ್ರಡನೆಂಜಿನಿಸಿ 

ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಫಲ ಭೋಗಿಸಲು ಜನ್ಮವನಿತ್ತು 

ಕರ್ಮಸ್ರ ವಹ ದೊಳಿಡುವೆ 

ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆಂದರೆ-ಉರೆಗಾಡ್ರಿನಾಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ... 

ವಿಮುಖನಾಗಿಹೆ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಧರ್ಮಕೆ 
ಪ್ರಮುಖನಾಗಿಹೆ ದುಸ್ಕರ್ಮನನಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 

ಕರ್ಮಕಲಾಪದ ಧರ್ನುಮುರ್ನುವಕರಿಯೆ 

ಹೆನ್ಮಿಯಿಂದಲಿ ನಾನಾ ಕರ್ನ ಕೂನದಲಿಕುಪೆ 

ಸೇರ್ಮೆಗೋಸುಗ ಅಧರ್ಮನೆಸ್ಟೋ ಮಾಣೆ 
ಒನ್ನೆಗಾದಕು ಸದ ಪರ್ಕಾಚರಿಸಲಿಲ್ಲ.., 

ದಿಟ್ಟಿ ಭಕುತಿಯ ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸು ಇಷ್ಟಮೂರುತಿಯೆ ಎಂಡು ಬೇಡಿದ 
ಥಿಂದಕರಿರಬೇಕೆರಬೇಕು-ಹಂದಿ ಇದ್ದರೆ ಕೇರಿಕುಜ ಎಂದು ಶ್ರಿ ಪುರಂಚರಜಇ. 

ಹೇಳಿದಂತೆ ಉರಗಾದ್ರಿನಾಸರು ಹೊಟ್ಟಿಕಿಚ್ಚು ಸಡುನನರು ಸಮಾಜದನ್ನಿರಜಿ 
ಎನ್ನು ತ್ತಾರಿ- 

ಮತ್ಸರಿಸುವನರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಯವಿರಲಿ 

ಬಚ್ಚಲಿಲ್ಲದ ಮನೆಯು ಸ್ವಚ್ಛ ತಾಣಾಗಿಹುಜಿ? 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ದಶಾನಶಾರ ವರ್ಣನೆಗೆ ಒಂದು ವಿ 
ಸ್ದಾ ಕವಿಜೆ. ಶ್ರೀಹರಿ ಅಸಂಠಾನಶಾರಿ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮೇಯವಾದರೂ, ಜಃ 

ತಾರಗಳು ಪ್ರಸಿಜ ವಾದವು. ಇದನ್ನು ಚರಿನಾಸರು ನಿನಿಧ ರೀತಿಯಿಂದ ಬ? 

ಯತಾಗಿ ಬಣ್ಜೆ ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕವು ನೇರ್ಲೊ(ಟಿಕ್ಕೆ ಫಿಳಿಯುವುಜೇ « 

ಒಂಜಿ ಕೃತಿಯ ವಿವಿಧ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಢರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಶಾವತಾರ ವರ್ಣನೆಯ, 

ನೋಡಬಹುದು. 

ಇಂದಿರಾಶಾಥ್ಯನೆ ಬಂದುನಿಲ್ಲೆೊ 

ಎಂಬೊಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸಡಾಸಕು ದಶಾನಕಾರಗಳ 
ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಜೆಸಿದೂ ರೆ. 



ಜಲಜೊಳಾಡುವ ಕಲ್ಲುಹೊರುವ 
ಎಲ್ಲಕಾಡಿಸೊಳಾಡುವ ಭಳಿಕೆ ಎರಡಂಗವಶಳೆವ 
ಇಳೆಯ ನಳೆಯುನ ಭಾರ್ಗವ ಖಳಕುಲವಕೆಳಿವ ಗೋನನೆಕಾಯ್ಯ 

ಲಲನೆಯರ ಪ್ರತನನಳಿಷಾ ಅಶ್ವ ವನೇರಿನೋಕೆವಾ ಫಿಫ್ನಯ ರೊಫಪ 

ಜಲದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮತ್ಸ್ಯ - ಕಲ್ಲುಹೊರುವ ಕೂರ್ಮ- ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅರೆದ ನರಾ 
ಎರಡಂಗಗಳನ್ನು ತೋರಿದ ನರಸಿಂಹ--ಇಳೆಯನಳೆನ ವಾಮನ ಭಾರ್ಗವಪರಶುರಾ 
ಖಳಕುಲವನಳಿದ ಶ್ರೀರಾಮ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ಲಲನೆಯರ ನ್ನ 

ಗಳನ್ನು ಸಾಶವಮತಾಡಿದ ಬುದ -ಕುಡುರೆಯೇರಿ ಖಳರನ್ನು ಇನ ಕಳ್ಳಿ ಅನತ 

ಗಳನ್ನು ಸರೆಳನಾಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ- ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊಶ್ತಾಗದಂತೆ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿ 

ಇಜೇ ಕೃತಿಯ ಇದೇ ನುಡಿಯ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ದಶಾನತ 
ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಡೆ ಸಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಮೂರನೆಯ ಫುಡಿಗಳಲ್ಲಿಯ 
ಜೇಕೊಂಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಶಾನತಾರಗಳಕ್ಸೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ನುಡಿ! 
ಒಂದೇ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರ ವರ್ಣಕೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಇ 
ನೋಡಬಹುದು. ಓದುವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ದಿ ಉನ್ಣೋಧಥ- ಉಜ್ಜಿ (ಕವಾಗುವಂ4 
ಈ ಕೃತಿ, ಅದನ್ನು ಓದಿ ಹಾಡಿ ಕೇಳಿಯೇ! ತಜಿಸಯ ಬೇಕು. 

ಎಲ್ಲಿಗ್ಲೋಗುವಿಯೋ ಎಲೇ ಹರಿಯೆ-ಮನೆದಲ್ಲಿ 
ಸಿಕ್ಲೊಂಡರಘಳಿಗೆ ಹೇ ಜೊಕೆಯೆ 

ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದಶಾವಶಾರ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ, 

ಮತ್ತೊಂಡು ಕೃತಿ “ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೀನೆರಕ್ಷಕ 

ಹಾನಿ ಫೀಸೆಂದು ನಂಬಿಜಿ? ಎಂಬುವಲ್ಲಿ ಮಗಜೊಂಜು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಶಾನಶ: 
೫ನೆ ಬಂದಿದೆ; 

ಥಿಗಮವಿತ್ತೆ ನೆಗನಪೊತ್ತೆ ಬಗೆದು ಬೇರ ನರ 

ಷ್ಳುಗಾಕಾಕನೆ ತ್ಯಾಗಿಯೊಳು ಸೋಗಿ ನ ಪಕ್ಕ 

ನೀಗಿಸಿ ವತವನವಾ ಚರಿಸಿಜೆ 

ಬಗೆಬಗೆ ಆಟದಿ ಚಾಲ್ಯದಿ ಹಗೆಗಳ ಮಡುಹಿಜೆ 

ಶೀಘ್ರದಿ ಆಗಮಕರ್ಥ ನೋಹಿಸಿ ಜಗದೊಳು ತುಶಗವಕೀರ್ಜಿ 

“ಜ್ರಗದಾವಿ ವಂಡ್ಯಥಿಗೆ ಶರಣು” ಎಂಬ ಕೃತಿಯಂತೂ ಬಹು ಸೊಗಸಾ 

ಪಿಯ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ತಿರುಮಲದ ಏಳು ಬೆಟ್ಟ ಗಳನ್ನು ಭಕ್ತ ಕೊಬ್ಬ ನೆಟ್ಟ! 

ಜೂ ಹೋಗುವಾಗ, ಪೊಚಲ ಮೆಟ್ಟ ಲನಮೇಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ky ಪಾ ್ರಾರಂಭವಾದ ಶರಣ 
ಚೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಹೋಗಿ, ಜಿಟ್ಟರೊಡೆಯನೆ ಗುಡಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ, ನೆಖಸಿಖಾ 
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ಪೇಂಕಟೇಕಕ ದರ್ಶಕೆ-೨ಲಂಕಾರಜೆ ವರ್ಣನೆಮಾಡಿರುನ ರೀತಿ ಅಡ್ಸುತಿಚಾಗಿದೆ. 

ಇಡೀ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ಮ ತಿಗಳಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಪಾ ಕವಿತೆ, ಶಿಷ್ಯ 

ಕೊಟ್ಟರಿಗೆ-ಅನರು ಇದನ್ನು ಹಾಡಿಸಿ ಕೇಳಿ_ಇಸೊಂದೆ ಕ ನಿಮ್ಮ ಸಾಥಸೆಗೆ 

ಸಾಕು ಎಂಡು ಹೇಳುಕ್ತಿ ದ್ದರು, 

ಪನ್ನಗ ಗಿರಿಗೆ ಬುಡಣಿಂದ ತುಡಿಇನಶ ಇರುವ ಹೆಟ್ಟಲುಗಳಿಗೆ ಶರಣು ಹೇಳಿ 

ದ್ದಾರೆ, ಷೇಂಕಟೇಶನೆ ಅಡಿ ಡರುಶನೆಕ್ಕೆಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಷ್ಟ ನಟ್ಟು ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ 

ಶರಣು, ಏರುವ ಕಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂಜದಿಂದ ಸಂಖಾರ-ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣು ಹೇಳುತ್ತಾಕೆ. 

ತಕುಶಿಲಾ ಲತಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸುರಕಿಕ್ಲಿರರಿಗೆ, ಶುಕನಿಕನಾದ ರೊಂಕಾರ ಸರ್ವ 
ಶಬ ಮಾಚ್ಯಫಿಗೆ ಶರಣು, ಡೇಷಡೇನನಿಗೆ "ಕೈ ಮುಗೆಡು ಇವರು ನನ್ನವರು - ನರುಶನ 

ನನ್ನು ನೀಡು ಎಂಬುವ ಪ್ರಾಣದ ನರಿಗೆ ಶರಣು, ಸೈಕಂಕಮಂಡಿಗಿಡ ಸ್ವ ಸ್ಪರ್ಣನುಯ 

ಸುರ್ನೂಸ ನಭಕ್ಕೆ ಕರಣ ಕಾಂಚನ ಕೂಪಕ್ಕೆ ಶರಣು; ಅಂಚನೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 

ಶೋಳಿಸುನ ಫಿಿನಾಸಫಿಗೆ ಶರಣು; ದಶಾನಕಾರಿಗೆ ಶರಣು; ಫಂದಸುನಂಚನ 

ಚಯನಿಜಯಾನಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿಗೆ ಶರಣು; ಶ್ರೀಥಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ನರ್ಣಣೆ-ಶರಣ 

ಸನೇತ ನಡೆದಿಚಿ-೪ಜನ್ನು ಓಡಿಯೇ ಅಕಂದಿಸಬೇಕಾಡ್ದು. 

ಈ ಶರಣು ಪಡಗಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಸೇಯಗಳನು, ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ, 
ಅಸಪೂರ್ನ ಪ್ರಮೇಯ ವಿವರಣೆ ಇವಡ ಕೃತಿಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ pe 

j ಸಕ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ಶ್ವ ಚ್ಛಿತ್ತಾನುಸಾರ ತ್ವ. 

2. ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ಹ ನನಗೆ: ಸರ್ನತ್ರಥ 

3. ಓಂ ಸಕಾರಾಡಹಾಯು 

4, ಸ್ವಾತಂಶ್ರ ಕ್ರಿನೆನಗುಂಟಿ ಸರ್ಮ್ಪಾಂತರಿ್ಯನಿ 

5. ಏಕನೇನ ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಪ್ರಾಕೃತಕಇಯ 

6, ಶೇಷಾಚಲ ಮಂದಿರ ಇಂದಿಕೇಶೆ 

ಸ ಯಜಸವಾಗಲಿ ಸಾನು ಭುಜಿಸುವುದು ಎಲ್ಲ 

೪, ಕಪಮಾಷ-ಪಾವನಿ- ಜಗಚ್ಚೀೀವಟೆ 

3. ನತಾರುತೀ ಜಾ ಸಮೂರುತಿ” 

10. ಪ್ರಾಣಸಂಕರ್ಷಣ ಭವ ಜಗತ್ರಾಣ 

11, ಸಹನೆ ಇನ್ನೆಸ್ಟಮ್ಮ ಶೀಳಾರ್ಗನೀ 
12, ಸಪ್ತ ಕೋಟ ನುಹಾನುಂತಾ ರ್ಥ 
13. ಏಕ. ನಂಚಾಕಡ ್ರರ್ಣವಾಚ್ಛ' 

14, ಅಚಿಂತ್ಯಾಪ್ಭು ಮಹಿಮ 

15, ಓಂಕಾರ ಪ್ರಕಿಪಾಶ್ಯ ಶ್ರೀಕ9ಂತನೇ 



ತಯಗ ಸ ೩2 

ಈ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಅಪೂರ್ನವಳಗಿವೆ; ತುಂಟ ಗಹಭೆಟಾ 

ಗಿಪೆ. ಸರಳನೆನಿಸಿರುವ ಸುಪಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಟ ಆನೇಕ ಪ್ರಪೇಯಗಳನ್ನು ಅಡಗಿ 

ಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಉರಗಾದ್ರಿಪಾಸರಿಗಿ ಅಂಕಿತ ದೊರೆಯುಸ ಮುಂಜಿ ಸ್ವಪ್ನ ಸ ಸೂಚನೆಯರಾಡ 

ಅಂಕಿತ ois ಎಂಜು, ಅ ಡೇನದೇನನ ಹೆಸರೇ ಉಳ್ಳ ನಡಿತಜೇತು ಎಂಬ 
ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಿದ್ದಕೂ, ಅದನ್ಟು ಚಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಜೇಳದಿದ್ದರೂ, ಗುರ) 
ಸುಖ ಅವರಿಗೆ ಡೊಕಿಕ ಅಂಕಿತ ನೇಂಕಟೇಶನ ಹೆಸರನ್ನೆ ( ಹೇಳುವ ಉರಗೂದ್ರಿ 

ವೂಸನಿಕಲ! ಅವರ ಕುಲಶೈನ ಮನ್ಸ ಹ ಮನೆದೈನ pe ಶೈವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. 

ಅವರ ಹೆಸರೂ ಪ್ರನಿವಾಸ ಎಂಡೇ, ತಡಕಿ A ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ 
ಚ ೈತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ನೇಂಕಜಿ(ಶನನ್ನು ಕುಂತದಾ. ಗಿಜಿ, ಅದ್ಜರಿಂಪರೊಃ ಏನೋ 

ಭಿವಕ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ ಈಗ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ” ಜೀವಸತ್ಪಿ ನಣೆ ವತಿಯಿಂದಲೇ 
ಆಗುತ್ತಿ ಜೆ-ಇಡೊಂಡು ವಿಚಿತ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸನ್ಫಿ ವೇಶ, ಯೋಗಾಯೋಗ, 

ಹೀಗೆ ಶ್ರೀ ನು, ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು ಕೊಂಭತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ಣಾ 

ಯುಪೆಂತೆಲಾಗಿ, ಗಿರಿಯ ಸಾಧನ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ, ಆದರ್ಶ ಗೃಹಸ್ಥ-ಭಕ್ತ-.ಹರಿಜಾಸ 

ರಾಗಿ ಎಲೆ ಮರೆ ಕಾಯಿಯಂಕೆ ಗುಪತ್ತರಾಗ್ರಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 
ಾಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದೆ. ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಜನನನನು ನೆ, ಹತ್ತಿರ ಬಂಚವರನ್ನು 
ತನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿ ತ್ರಟ ಪ್ರಭಾವಣೆ ವಖಡದ್ರೆಯಸ್ಸೊತ್ಲಿ ಆರಿಸಿ, ಆನರ ಆತ್ಟೋದ್ಸಾ 

ರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದೀಷಖಾಪ ಮುಖಿ ವಿತ ೈವಳ್ಳಿನರು - ಕ್ರಿ. ಶ್ರ 30-11. 1964 
ಕಾರ್ತೀಕ ಬಹುಳ ಬ್ರಾಡಶಿಯಂಡು ಶ್ರೀಹರಿ ನಡವನ್ಷೆ ಇದದರು 

ಸಹಾ ನಗುನೊಗದಿಂದಿನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಯಾನ ಬಗೆಯ ಕೆಡುಕನ್ನೂ 

ಮಾಚುವುಡಿರಲ, ಮನಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯೂೋಚೆಸಡೆ, ಪನ್ನು ಪಾಡಿಗೆ ಕಾನ 

ಉಪ್ರ ಸ ಕಾಷರ್ಶಚನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸಿ ಟ್ಟು, ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹಂತವನ್ನೆ (ಿ 

ಚಳರಾದಲು, ಲಕ ಚೀವನೆಸನ್ಟ ಉಂಡೋೊಡಗಿಟ ೫0 FN ನೀಶಗಳು, ರುಃಖಭರ॥ 
ಷೆರ್ಭಟಿ ಪ್ರಸಂಗಗಳು, ಬೇಕಿಸಿಬ್ಬರಿಗೆ ಅಡರಿದ್ದಕಿ ಅನಕು ತಾಸ್ತಿ ಕಳ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ 

ರೇಸೊ! ಸೂ ಸಿ2ಮಿಡಿಗೊಳ್ಳುವ ಸಿನಿ ಮುಖಪವರ/ಉತ್ತಿಚ್ದಳು. ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ 
ಸಂಧೇಹವಿಲ್ಲ. ಅಣಕೆ ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎಚುರಿಸುತ್ತಿಚ್ಚಕೂ ರಾಯತ ಮುಖ 
ವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರಂತಹ ಸುಖಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಸೆಫಿಸುತಿ ತ್ತು! ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 

ಉಂಟು, ಅನರ ಮುನ ಟಟಪಾಳ ಅಪೂಪ ಸಾಥಫ ಎಂತಹುದು, ಫೀಷುಶ್ಛಗ 

ಚೆಡಿ ನೀಹೆಯಲ್ಲ ಶೀಳ್ಸನ್ನ ಪರವೆಹೂಟ್ಟನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕುರಿಹಿ ಪೇಳಿಟ “ಫಿತಿಕ್ಷಸ್ಪ” 

ಎಂಡಕೆ ಕಷ್ನ ನಿಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಭೇವಲ ಸಹಸಿಶೊಳು ಅದಲ್ಲ -ತಿಪ್ರುಗೆಳ ಪರಿಷಾನು 

ನಿನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಆನಿಜುತೆ ನೋಡಿಕೊ ಖರಿಹು ಬೋಧಿಿರುವಂತೆ - ರಂಯಗು ಅಸರ 

ರಹೆಸ್ಯವನ್ನ ರಿಪ ಇಫುಷ್ನಾ ಚಡ ಸ್ವಟ್ಟು ಸಿಕೊಂಡಿಬ್ದುದು ಕಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಕಾರಣ; 



SAY AAS 

ಇಂತಹ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೃವುಳ್ಳ ಪರು ಲೋಕಪಲ್ಲಿ ವಿರಳ, ಅಂತಹ ನಿರ 

ಪಂಸಿ ಯಲ್ಲೂ ವಿಕಳರಾಣನಳು ಶ್ರೀ ಉರಗಂದ್ರಿ ತಾಸ ನಿಕಲಾಂಕಿತರಾಚೆ ಫ್ರೀ ಪೆ, 

ಫೀನಿವಾಸರಾಯರು, 

ಯಾಪ್ಟ್ರಿಕೊ! ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷಣಿಂಪೆ, ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ಪಾಡಡಿಂದ, ಫ್ರೀಹೆ 

ಗುಟುಗಳ ವಿಶೇಷಾನುಗ್ರಚದಿಂಪ್ಯ ಇಂತಹ ಬಹೆನೀಯರ ಸಂಪರ್ಕ ಕೆಗೆ ಒಣ 

ಬಂಗು ಅಭರ ಉಸಡೀಳಾನ್ನು ಶಪಾಫ ಫಡುವ ಸುಸಂಡರ್ಭವೂ ಒಡಗಿತು 

ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಜೆನೇಳೆ ಚಿತ್ರಜುರ್ಗದ ನೇಂಕಟೇಕ ಜೀನ 

ಗುಡಿ, ಕೇಶವ ಶೇನರ ಗುಡಿ, ವುಂಜಾನ ಪ್ರಜೇಶಗಳಿಗೆ ಜಹುಜೂರ ಕರೆಡುಕೊಂ. 

ಕೊೋಗುಪ್ತ-ಆ ಡಿವ್ಯಸೆನ್ಸಿ ಭಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ಥ ಫನಿಪ್ಪಿ ಬಹು ಹೊತ್ತು ಕುಳಿ 

ಅನೇಕ ನಿಜಾಕಗಳನ್ನು ಕಿಳಿಯಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ರಸ ನಿಮಿಷೆಗಳೆಂದು 83 

ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇಸೆ. ನ್ಯುಡುಭಾಷಿಗಳ್ಳು ಕುಂಬ ಮಿಶಭಾಹಿಗಳೂ ಅಡ ಅನರು ನ 

ಮೇಟಿ ಪರಾಡಿದ ಅತುಗ್ರಹ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು, ಅನರು ಸನ್ಸಿಂಡ ಹೀಗೆ ಅಸಿರೀ| 

ಬಾಗಿ ಸೇವಯನ್ನು ಸ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿುವುದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಈ ಪುಸ್ತ 

ಕಚಕ ಪಗಿಯುತ್ತಿರುಟ್ರಿಚು ಕಾರ್ತಿಳ ಬಹುಳ ಸ್ರಾಕಶಿ (9-12-1985) ಈ 

ಪುಣ್ಯದಿನಪಂೇ ಆಗಿರುಪುಡು ಇನ್ನೂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ರತಾಜುದ್ಯು 

ಅವರ ಜೀನನ ಚರಿಶ್ರಯನ್ನು ರೇಖಿಸ್ಕಿ ಅನಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪುಳಟಿಸ 

ಚಿಂಟಲವೂ ಕಳಗೆ ಬಹು ದಿನೆಗೆಳಿಂಡ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅದು ಕಾರ್ಯರೊತ 

ಬರುವ ವೆಾರ್ಗ ಮಾತು ಕಾಣಜೂಗಿತ್ಲು  ಎಕಡುನರ್ನಗಳೆಿಂಬೆ 19 

ಕೆಸಿಂಬರ' ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಶ್ರಬುರ್ಗಳ್ಳೆ ಪ್ರೀ ವಿಜಯಜಂಸರನ್ನು ತೇ 

ರಚಿತಕನಾಚ 99ಜಂಬರಿಯ  ಮಂಗಳೋತ್ಸನಳ್ಳೆ ಮುಖ್ಯ ಅಕಿಥಿಯ 

ಬಕಬೆೇಕೇಗಬ, ಸತ್ಯಜ್ಯೋಲಿ ಐಕ್ರಿಳೆಯ ಸಂಪಾಜಳ ಫ್ರೀ ಕೆ.ವಿ, ಶ್ರೀತಿನ 

ರಾಯರ ನಿಶ್ವಾಸ ಕಕೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಡಾಗೆ ಮಾಧ್ಯ ಮಿತ್ರರ 

ತ್ರೀಕೆ, ಅಪ್ಪಹ್ಪಾ ಚತಿರ್ಯರು ಶಮ್ಮು ಆಪೂರ್ಸ ಜಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಆ 

ಐೂಗಿ ರೆಯತಾರಿಸಿಡ ಚಿತ್ರಬಟಿಗಳೇ ನುಂತಾಗ ಅನರ್ಫ್ಥ್ಯ ನಸ್ತುಪ್ರರ್ಶನನ 

ಚಿತ್ರಡುರ್ಗಪಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆ ನೂರು ದಿನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭ 

ಪಿಸಿ, ನಂಚಸ್ಸನ ಮುರಿನಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಪರ್ಶನ ನೋಡಿ ಉತ್ಸಾಹ ಸಂಕೊ 

ಗಳಿಂಜ ಛಲಿಜಾಡಿದೆ, ಆ ಸಂಶರ್ಭದಲ್ಲ ಅನೇ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಉರಗಾದ್ರಿನ 

ಹಾಸರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳುವ, ಅಪರ ನುನೆಯನ್ನು ಕೋಡುವ, ಅವರ ಪ 

ಪ್ರೆಕ್ರಿಯರನ್ನು ಫೋಡಿ ಮಾತಾಡುವ, ಅವರು ಪೂಜಿಸಿದ ಜೀವರುಗಳನ್ನು ಪ 

ಸುವ ಸಡನಳಾಕ ಡಾಸಸಾಿತ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ನಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಫ್ರೀ 

ಹ ಚಂರ್ಯರಿಗೆ ಜೂರೆಯಿಶು, ಅಸರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ಮಹಡಿಯರ ಜೀ 

ಚಂಕ್ರೆ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೆ ಉಬ ಅನೇಶ್ವೆ ಅಷರಿಗುಂಟಾೂಯಿಶು. ಅವರ $ 



ಪಿಟಗಿ 80. 

ಯಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಬಸ್ತುಗಳೆ. ಸ್ಯಕ್ಕಿಗಳ ಭಾಿವಚಿತ,ಗಳನ್ನು ಕೆಗೆಸಲಾಯಿತು ಹೀಗೆ 

ತ್ರಿಕ ಉರ ಗಾದ್ರಿವಾಸನಿಕೆಲನನ್ನು ಜಾಸಸಾಹಿಸ್ತ ಯೋಜನೆಯ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಇಪ್ಪಹ್ಞಾ 

ಚಾರ್ಯರು ಸೇರಿಸಿದರು, ಕೆಲಪ್ರ ದಿನಗಳ ಶಕುಷಾಯ ಈ ಉಂಕೈಡೆಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನ್ನು 

ನಿಯೋಗಿಸಿ, ಪುಸ್ಮಕರಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಿ, ಜೀ. ಯ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಾ 

ಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಷರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಒಂಜೇ ವರ್ಷಳ್ಳಿ ಈಗೆ ಈ 
ಪುಸ್ತಕ ಸಿದ್ದ ಸಾಗಿದೆ. 

ಆಜ್ಜರಿಂಜ ಫೆನ್ನ ನೊಡಲನಂದನೆ ಕ್ಲಿ.ರಿ ಜೇ, ಅಧಿರೂರರರ್ಕ್ಣಡನರಿಗೂ ಅಜರ 
ಅಂಗವಾಡ ಪಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ನಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಣಾ 

ಚಾರ್ಯರಿಗೊ ಸಬ್ಬುತ್ತಜಿ, 

ಶ್ರಿ! ನು, ಶ್ರೀನಿನಾಸರಾಯಕ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ತುಂಗಮ್ಮನೆನರು ಶು ಕ ಶೃ ಕಿಗೆಳನ್ನು 

ಪ್ರಕಟಿಸಲು ತನ್ಮು ಅನುನುಸಿಯನ್ನು ಸೀಡಿ ಿಶರ್ವದಿಸಿಸರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾನು 

ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆನೇಕ ದಿನಗಳು ಕುಳಿತು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, 
ಅವಕ ಸ್ವಾಭಾನಿಕನಾಗ ಹಾಸ್ಯಶುಂಬಿಸ ಮಾಸುಗಳಿಂಡ ಸೆಗುನೂಖದಿಂದ ಉತ್ತರ 

ಗಳನ್ನಿತ್ತು ರಾಯತ ಜೀವನ ಚರಿಕ್ರೆಯ ಅನೇಕ ಇಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. 95 
ನೆಯ" ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ Ee ಸ್ರತಿವರಾಕಿಗ ಒಂದೊಂದು ಥೇವರಣಾನುಜಿ 

ನುಡಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ರೇಖಿಸುತಿ ತ್ರಿ ದುಡು ಅಚ್ಚ ರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಯರ 

ಅನೇಕ ಕೃ ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ಪಾಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಲು ನೆರನಾಚರು. 

ಇಡೆಲ್ಲಕ್ಬಗಿ ಮಾತೃ ಶ್ರೀ ಸಮಾಕೆರೂಜಿ ತುಂಗನ್ಮುನವರಿಗೆ ನ್ನ ಗೆ ತಜ್ಞ ಜಾ 

ಪೂರ್ವಕವಾಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅಹಕೆ ಒಂದು ಚುಃಖದ ನಿಚಾಸನೆಂದರೆ" ಈ 
ಪುಸ್ತಕ ಅಟ್ಲಾಗಿ ಹೊರಬರುವ ಶನಳ ಅಪಕು ಜೀಎಂತಕಾಗ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ, 1981 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ಕಂಡು ಅನರು ಪ್ರಯೆಸಾಣ ಸಾಢಿ ಬಿಟ್ಟರು. 

ರಾಯರ ಮಗಳು ವನಜಾಬಾಯಿಯಥರು ೪ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮುರ್ತಿಣಳ್ಳೆ ತುಂಬ 

ಆವರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರ೬ಯರ ಅಸೇಕ ಕೃತಿ 
ಗಳನ್ನು ಬಕಿಡಿಟ್ಟಿ ರುವ ಪುಸ್ತ ಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಚೆಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ Wa 

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಲು ಸಹತರಿಸಿಹರು, "ಕಲ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ಸಾಲ್ಯುಟಾರಿ 
ಚಿತ್ರ ಡುರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾಕು ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲ, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು 

ಊದೋಪಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಗುಮುಖದಿಂದ ನತಾಡ್ಮಿ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿಡುಡನ್ನು 
ಎಂದೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಇಡಕ್ಕಾಗಿ ಸೋದರಿ ನನೆಚಾಬಾಯಿಯವರಿಗೆ ಸತ್ರ 

ಹೃಶ್ಫೂರ್ವಕ ನೆಂಜಫೆಗಳು., 

ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂಷಲೂ ಜೆೇವರಹಾನುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ -ಸಾಳೆ-ಹಾಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ 

ವಾಜ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಶ್ರೀ ನೆಂಕನೇಶ ಪಾರಿಜಾತೆ, ನಳಚರಿತ್ರೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ 



XL 

ಚರಿತ್ರೆ, ೫ನುಮಡ್ವಿ ಲಾಸ, ಕುಚೆ(ರೋಸಾಖ್ಯೂನ, ಕಳಯ ವನುರ್ಜನ ಸೊಟೆಲಾಜ 

ಜೊಡ್ಡ ಧೊಡ್ಡ ಹಾಡುಗಳೂ ಸೇರಿಚಂನೆ ಅನೇಕ ಹೆರಿದಾಸರೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ 
ಹಾಡಿ ಸಂಕೋಸವಟ್ಟು, ಜೀವನಗಟ್ಬ ಅಚರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪೂರ್ತಿ-ಜ್ಞ್ಯಾ ನಗಳನ್ನು 

ಪಶೆಯುವ ಸ ಸ್ವಭಾವನಕ್ಷಿ ೯ ಕೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುನ ಲೇಖಕನ ಧರ್ನುಷತ್ಲಿ ೫ ಕುಂ॥ 

ಶೋ ಸೌ FY ನುಂಜುಳ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕಚೆಯ ಕರದಲ್ಲಿ ನಿತೇಸತಾಗಿ ಅನೇಕ 

ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಕವಾಗಿರುವುಸು ಸ್ಮರಣೆ ಯವಾಗಿಥೆ. ಫ್ರೀ ಉರಗಾಧ್ರಿನಾಸ ನಿಕಲರ 
ಈಗ ಪ್ರಕಟಿವಾಗುತ್ತಿರುನ ಕೃತಿಗಳಿಲ್ಲ ಆಕೆಯ ಸಂಗ್ರಚಪಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಂಚ 
ಇದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳು ನ ರೂಢಿಯೂ ಇಡೆ. ಅಲೆ % ಪುಸ್ಮಕ ರಚನೆಯ 
ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ೩ ್ಲಿಹಗಳನ್ಟು ತೋರಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವೂ 

ಆಕೆಯಿಂದ ಅಗಿದೆ. ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂಸ ಕೆನೆಯುತ್ತೈ (ಸ. 

ಜೆ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್, 

(ಸಿನ್ಫತ್ತ ತ್ರ) ಪ ಿಥ್ಯಾನಕ 

(ಉಸತ್ಮಿನಿಯ ವಿಶ್ವನಿಷಷ್ಯ ಲಯ 

9.121085 467, ಐದನೆಯ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಇಜೆ ನಗರ 

ಳ್ರೋಧನೆ ಕಾರ್ತೀಕ ಬಹುಳ ಜ್ಪಾಚತಿ ಬೆಂಗಳೂರು-569010, 



ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ನಿಠಲದಾಸರ 

A ವ ಕೃತಿಗ ೨ 

ರಾಗ -. ಶಂಕರಾಭರಣ ಕಾಳ - ಅಟಿ 

ಪಾಲಿಸೋ ದಾಸರಣಯ - ಗುರುಜೆ ನೀ 

ಪಾಲಿಸೊ ಗುರುವೆ (ಪ 

ಪಾಲಿಸು ನಾಗರಾಯಾಖ್ಯ - ದಾಸ 

ಶೀಲನರ್ಯನೆ ನೀ ಬುಖ್ಯ ॥ಆಹಾ॥ 

ಶ್ರೀೀಲೋಲನ ಗುಣ ಲೀಲಾಜಾಲದಿ ಆ 

ಬಾಲವೃದ್ಧರಿಗರುಣ ಮೆರೆದ ಗುಂ ಅಪಗ 

ಬಂದೆ ದಯಾಂಬುಧಿ ಎನ್ನ - ಮನದ 

ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನ - ಇನ್ನು 

ಬಂದ ಸಂಶಯಗಳನ್ನ - ಹರಿಸಿ 

ಇಂದು ತೋರಿದೆ ನಂದನನ್ನ ॥ ಆಹಾ 

ತಂದಿ ಮುದ್ದು ಮೋಹೆನ್ನ ವಿತ್ಮ ಅಸ್ಸ ಹೃದಯಾರ 

ನಿಂದದಿ ಮುದದಿ ನೋಡುವ ಗುರು Hay 

ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಗವನೆ ಹರಿಸುತ್ತಾ-ಬು 

- ಮ್ಮಾರ್ಗರ ಎದೆ ಗೆಡಿಸುತ್ತಾ- ಸ 

ನ್ಹಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನೀನವರ ತರುತ್ತ . ಸಾರ್ದೆ 

ದುರ್ಗದೊಳ್ ನೀ ಹರಿಸುತ್ತಾ ॥ ಆಹಾ! 

ದುರ್ಗಮರಾದ ದುರಾಗ್ರಹ ನಿಗ್ರಹ 

ಭೋರ್ಗರೆದು ಸುಖ ಸಂಸರ್ಗವ ತೋರ್ದ ಗುರು |೨॥ 

ಪರಮ ಕರುಣದಿ ಇಂದೆನ್ನಾ 

ಪೊರೆಡೆ ಶ್ರೀ ನೆಂಕಟೇಶಾಭಿನ್ಮಾ 

ಉರಗಾದ್ರಿ ಮಾಸನಿಶ್ಮಲಾಖ್ಯನ್ನಾ 

ತೊರಿಕೊಟ್ಟೈ ನೀನಂಕಿತನನ್ನಾ 1 ೬ಹಾ॥ 



2 ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ಏಕಲಬಾಸರ ಕೃತಿಗಳು 

ಗುರು ನಿನ್ನ ಕರುಣಕ್ಕೈಣೆಸುಂಟೆ ಧರೆಯೊಳು 

ಉರಗಾದ್ರಿ ವಾಸವಿಠ್ಶ ಲನ ನಿಜದಾಸ ೩ | 

ರಾಗ - ಶಂಕರಾಭರಣ 896 -. ಅಟ್ಟಿ. 

ರಕ್ಷಿಸೋ-ಜಗನಾ ಈ ಥದಾಸ-ರಕ್ಷಿಸೋ 

ರಕ್ಷಿಸು ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸ 

ಪಕ್ಷಿವಾಹನನ ನಿಜದಾಸ-ಮು 

ಮುಕ್ಷು ಮಾರ್ಗವ ತೋರ್ದಧೀಶ ನೀನೆ ಪ್ರ 

ತ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಮಾದನನುಜ - ॥8ಆಹಾ॥ 

ಈ ಕ್ಷಿಕಿಯೊಳು ಸುರಶ್ರೇಷ್ಮನೆನಿಸಿ ನಿ 

ಶಿಷ್ಟರ ನುನೋಭೀಷ್ಟ ವನಿತ್ತ ಹರಿದಾಸ OH 

ನೇದವಂದ್ಯನ ನಿಜತತ್ಸ - ನಿಜ 

ಸಾಧುಜನರು ತಿಳಿಯೆ ನಿತ್ಯ (ಸತ್ಯ) - ಪೂರ್ಣ 
ಬೋಧರ ಗ್ರಂಥ ತತ್ತ್ವ-ನೀತಿ ತ 

ಪ್ರದೆ ಪೇಳ್ಲೆ ಮಹೆತ್ವ ॥ಆಹಾ॥ 
೦ 

ನೋದ ಪಡಿಸಿ ನೋದ ತೀರ್ಥರ ಮತ ದು 

ಗ್ಲಾಬ್ಬಿ ಸುಧೆಯಸಿತ್ತ ಬಾದರಾಯಣನದಾಸ ॥೨॥ 

ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧಕರಾದ ಜನರು ನಿನ್ನ 

ಪ್ರಾಕೃತ ಗ್ರಂಥನೋಡಿ ಮೋದಿಸರು ಸತತಾ 

ಪ್ರಾಕೃತನ ತಾ ನಂದಿಪರು ಜನ್ಮ 

ಸುಕೃತಕ್ಕೆ ತಾವು ಸಾಧಿಸರು ॥ಆಹಾ॥ 

ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನೆಲ್ಲ ಸ 

ರಿಷ್ಕೃತ ಸಡಿಸಿ ನೀ ಪ್ರಾಕೃತದೊಳು ತೋರ್ದಿ 1&॥ 

ವಿಪ್ರ್ರವರೇಣ್ಯನೆ ನೀನು ಜಗದಿ 

ಅಸ್ತಮೇಯನ ಪ್ರಮೇಯನನ್ನೂ ಅದಕ್ಕ 

ಸಸ್ರ್ರಮಾಣಗಳೆಲ್ಲನನೂ ತ ತೋರಿದಿ wee 

ಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ lesa 



ಪ್ ನ ಇರಾ ಇತ್ ಇರ್ ಬಾ ಈ 734 ಆತಿ ಗುಸು 3 
$೪ 

ಸ್ಪಪ್ರುಯೋಜನ ರಹಿತ ಅಸ್ಪಮ್ಮೇಯನ ಮಹಿಮೆ 

ಸಿನಿ ಬೋಧೆಯಾಗಲ್ ತ್ವತ್ಸೃ ಅ ಸಾದವಸಿತ್ತೆ ॥೪॥ 

ನಿನ್ನು ಸಕಾರದ ಪರಿಯತಾ ನಾನು 

ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಕೆ ಮರೆಯೆ ನೀನೆ 
ಘನ್ನ ಶೀ ಹರಿದಾಸಾಗ್ರಣಿಯೇ ಇನ್ನು 

ನಿನ್ನ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರಕ್ಕೆಣೆಯೇ 1ಅಹಾ॥ 

ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಥ ಘನ್ನ ಕನಿಗಳ ಕಾಣೆ 
ಪನ್ನಂಗಶಯನ ಶೀ ನೆಂಕಟೇಶನ ದಾಸಾ ೫ 

ರಾಗ - ಶಂಕರಾಭರಣ 

ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ವಿಜಯದಾಸಾರ್ಯನೆ ಪೊರೆಯೊ ಪಟ 

ಭಜಿಸುನೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಭಜಕಜನರ ಪಾದ 

ರಜದೊಳಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ರಜತಮ ಹರಿಸೊ ॥ಅಸ| 

ನಿಜಯಸಾರಥಿಸ್ಪಿಯ ನಿಜದಾನ ನೀನೆಲೋ ಗುರುನೆ 
ಅಜ ಪಿತನಜಸುತ ನಜ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ 
ಬಿಜಯ ಮಾಡಿ ನಿಜಗತಿಪ್ರದನಾರಿಂದು ನಿಜನನರಿತು 
ಶೀ ಭಜಗಶ ಸುನ ಮೂರ್ಜಗಕೆ ದೈವಾವೆಂದರುಹಿದ ಭ್ರೃಗುಮುನಿ 

॥೧॥ 

ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೊ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷಿ ಫಶ ದಾಸನೆ ಗುರುವೆ 

ಪಕ್ಷಿವಾಹನನ ನೀ ವಕ್ಷತಾಡನ ಮಾಡೆ ತಕ್ಷಣ 

ಈ ಕ್ಷಿತಿ ಗಿರಿಯೊಳು ನಿಂದಾ ಕುಕ್ಷಿಯೊಳು ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನಾದ ಮಂ 
ಮುಕ್ಷುಗಳೊಡೆಯನ ನೀಕ್ಷಿಸಿದಾ ಧೀರಾ | ೨] 

ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ನಿಕಂಪನಸೆಂಜೆನಿಸಿಡೆ ಮೆರೆದೆ 

ಶಾಸತನದಿ ವ್ಯಾಭರೂಪದಿಂದ ಶೀ ಗೋಪಾಲಗೆ ಬಾಣ 

ಶೀಸಾದದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸರ್ಪಗಿರಿಯ ಶ್ರೀ ನೆಂಕಟೀಶ ನ 

ಮ್ಹಪ್ಪನೆಂದು ತ್ರಿಜಗಳೆ ತೋರ್ಜಿ al 



ಆಟ) ಜಲಯ ಸುರ ಬ 

ಉದ್ಧರಿಸಲು ನೀನುದ್ಭವಿಸಿದೆಯೋ ] 

ಮಧ ಪತಿಯ ಅಭಿಧಾನದಿ ನೀನು 

ಮಧ್ವಾಗಮ ಕೋಧಿಸಿ ಸುಧೆಯ ತಂದು 

ಶುದ್ಧ ದುಗ್ಡರನೆಲ್ಲ ಉದಾರಮಾಡಿ ಪ್ರ + 

ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆ ಅನಿರುದ್ಧನ ದಾಸನೆ ೪ | 

ಪುರಂದರದಾಸರ ವರ ಸುಕುನತಾರ ಧೀರಾ " 

ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ವಿಠಲನ ದಾಹ ಭೂಸುರನಾಗಿ ಚಿಸ್ಸಗಿರಿಯೊಳು 

ಮೆರೆಯುತಾ ನಿರುತ ಶ್ರೀಹರದಾಸರ ವೃಂದಗಳಿಂದ ಹರಿ 

ಪರಿಪರಿ ಸಾಧನ ತೋರಿ ಮೆರೆವ ಗುರು ಹ 

¥akk 

ಗುರು ಪ್ರಜ್ಞಾನಿಧಿ ಕೀರ್ಥ। ಹರಣಾಬ್ಬ ಸೇನೆಯ 

ನಿರುತ ನೀಡಯ್ಯ | ಯತಿವರ್ಯ । ಯತಿವರ್ಯ 

ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾರ್ಯರ ತತ್ತ್ವ ವರುಹಯ್ಯ। ಅರುಹಯ್ಯ ॥ ೧॥ 

ಕರುಣಾನಿಧಿಯೆ ನಿನ್ನ ಕಾರುಣ್ಯ ಕೆಣೆಯೆ ಶ್ರೀ 

ಕಾರುಣ್ಯ ವಿಠಲನಾ | ದಯಾಸಾತ್ರಿ ದಯಾಸಾತ್ತ, 
ಎನ್ನ ತಾಸತ್ರ್ರಯವ ಎನ್ನ ತಾಸತ್ರ್ರಯವ ಹರಿಸಿ ಸಲಹಯ್ಯ ಸ Hot 

ಘೋರ ಸಂಸಾರದ ಶರಧಿ ದಾಟದ ಧೀರಾ 

ಮಾರುತ ಮತಾಬ್ಲಿಯೊಳು ಹಂಿಸುನೆ | ಹರಿಸುವೆ। 

ಗುರುತೂರ್ಯ ಶ್ರಮನ ವಹಿಸಿ ಮೆಕೆಯುನೆ ಮೆರೆಯುವೆ. ॥೩॥ 

ನಾರ್ಗದಬೊಳು ಬರುತಿಹ ದುರ್ಮಾರ್ಗವನು ಜರಿದು ಸ 

ನ್ಯಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರುವ ಯತಿವರ್ಯ ಯತಿವರ್ಯ। ಎನ್ನ ಭವ 

ದುರ್ಗವನೆ ಹರಿಸಿ ಸಲಹಯ್ಯ ಸಲಹಯ್ಯ He 

ಗುರುವೆ ನಿನ್ನಯ ಕರುಣ ಕವಹವಸೆ ತೋರಿಸಯ್ಯ 

ಕಾರುಣ್ಯ ನಿಶಲನ ಅರ್ಚಿಪೆ ಅರ್ಚಿಪಾ ನಿನ್ನೊಳು 

ಕರುಣಾರಸಕೆ ಕುಂದುಂಟೆ ಕುಂದುಂಟಿ !೫॥ 

ಇ ನ್ಯ 



ಶ್ರಿ pe: re ರಾ ಇಷ pT ಖಿ A ಕಣಾ ಕ್ರ 

ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂದು ಬೋಧಿಪೋರಿಲ್ಲ 

ಮುಂದೆ ಬಾ ಎನ್ನುವರು ನೊದಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲಿಲ್ಲ 

ಇಂದು ನಾ ಮಂದನಾಗಿಹೆ ಎನ್ನ ಕರುಣಿಸೋ ಕರುಣಿಸೋ | ೬ ॥ 

ಬಂದುದಾಯಿತು ಜನ್ಮ ಸಂದು ಹೋಯಿತು ಆಯು 

ಕುಂದಿತೆನ್ನಯ ಕರಣ ಇಂದಿನಾ ಇಂದಿನಾ ಪರಿ 

ಯಂತಾಗಿರಲಿ ಮುಂದಿನಾ ಪಥನವೆನಗೆ ತೋರಯ್ಯ ತೋರಯ್ಯ 8೭8 

ಮಂಕು ಮಾನವನ ಮನ ಡೊಂಕವನೆ ಶಿದ್ದಿ ತ್ರೀ 

ನೇಂಕಟೇಶನ ಭಕ್ಕನೆನಿಸಯ್ಯ ಎನಿಸಯ್ಯ ನಿನ್ನಾ 

ಕಿಂಶರರೊಳಗೆ ಕಿಂಕರನೆನಿಸಯ್ಯ le i 

ಕಾರುಣ್ಯವಿಠಲಾಭಿನ್ನ ಶೀ 

ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸವಿಠಲನ ನಿಜದಾಸ । ನಿಜದಾಸ ನೀ 

ಪರಮೋದಾರ ಗುರುನರ್ಯ ಯತಿವರ್ಯ ॥೯॥ 

Kk 

ತ್ರಾಹಿತ್ರಾಹಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ನಿಲಯ ॥ಪ॥ 

ತ್ರ್ರಾಹಿತ್ರಾಹಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಗುರುನೆ 

ಸೂತ್ರನ ಏತ ಕೃಪಾನಾತ್ತ ನೀನಹುಜೊ ॥ಅಪ॥ 

ಧಾ ಕಿನ ಮಾನ ಸುಜ್ಞಾನ ವಿಲ್ಲದಿಹ 

ದೀನ ಜನರುದ್ಧಾರ ಗಂಭೀರ | 

ವಸುಧೆಯೊಳಗೆ ದಶ ಪ್ರಮತಿ ಸುಶಾಸ್ತ್ರವ 

ಪ್ರ ಸರಿಸಿ ತೋರಿದ ಅಸಮ ಮಹಿಮನೆ ॥೨॥ 

ಮೂಕ ಬಧಿರ ಅಂಧಾದಿಗಳ ಕುಂದುಗಳ 

ನ್ಯಾಕುಲ ಹರಿಸ ಕೃಪಾಕರ ಮೂರ್ತೆಃ ೩ ॥ 

ಕರುಣಶರಧಿ ಸಿರಿರಮುಣನ ಭಕುತಾಗ್ರಣಿ 

ನುಗುಣಗಣಾಭರಣಕಣೆಯೆ ‘el 



6 ಉರೆ ಗಾದ್ರಿವಾಸ ವಿಕಲದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು 

ಬೇಡಿದಿಷ್ಟವ ನೀಡಿ ಕಾಪಾಡ.ವೆ 

ಈಡುಗಾಣೆ ನಿನಗೀನಾಡೊಳು ಅನು li 

ಇಂದು ಮುಂದು ಎನ್ನ ಕುಂದುಗಳೆಣಿಸದೆ 

ಕಂದನೆಂಡು ಎನ್ನ ಮುಂದಕೆ ಕರೆಯೊ 

ಸೋಣಿಯೊಳಗೆ ನಿನಗಾರೆಣೆ ಕಾಣೆನೊ 

ವೀಣೆ ನೆಂಕಟ ನೀ ಸಂಕಟ ಹರಿಸೊ 

ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವ್ಯಾಸ ಭೂ 

ನಲ್ಲ ನೀನಹುದೋ ಬಾಹ್ಮೀ ಪ್ರಭುನೇ 

ಬಗೆಬಗೆ ಸಾಪಾಘಳನು ಕಳೆಯುವ 

ರಘುಪತಿ ಕಿಂಕರ ಫ್ರೀ ರಾಘನೇಂದ್ರ 

ಪನನಾಂತರ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಪದ 

ಕುನಲಯಕೆ ನೀ ಕುಮುದ ಬಾಂಧನ 

ಮರುತಮತಾಬ್ಲಿಯ ಸೂರಸುಧೆಯನಿತ್ತೆ 

ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ನಿಶಲನದೂತ 

ರಾಗ - ಬಿಲಹರಿ (ಮಾಂ) 

ಕರುಣಿಸೊ ಜಯರಾಯಣಾ | ಗುರುವಗ್ಯ 

ಜಹರಣನೆ ಗತಿಯಯ್ಯ ಹೇ ಜೀಯಾ 

ರಘುನಾಥನ ಪುತ್ರ ಸನವಿತ್ರ 

ರಾಘವನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಚರಿತ್ರ 

ಮಘನನಾ ನೀನಘದೂರ ತ್ರೀ 

ರಘುರಾನುನ ಕಿಂಕರನ ಅಮೋಘ ಸೇನಕನೊ 

ಕುಕರ್ವೀಣೆಯಾ ತೀರಾ ಘೋರ ಕುವಾದಿಗಳ ಕು 

ಲ ಕುರಾರ ಗಂಭೀರ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸತ್ಕಾರ ಬೀಕಕರ 

ಕುಕವಿಶೃಗಾಲಕುಲಕಾಲಭಯಂಕರ 

! ೫ | 

(೬! 

Ha 

॥೮॥ 

We 

| ೧೦ ॥ 

| ೧೧ ॥ 

Wal 

sh 



ಉರಗಾದ್ರಿ ಬಾಸ ವಿಶಲಜಾಸರ ಕೃತಿಗಳು 

ಎರಗೋಳಾದ್ರಿಯೊಳು ಗುಹೆಯೊಳು 
ನಿರುತ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಿಶ್ಯದೊಳು 

ಮರುತ ಮತಾಂಬುಧಿ ಹಂದಿರ ಸುಂಓರ 

ವರಸುಜ್ಜ್ವಾನ ಮಣಿಕಿರಣವ ತೋರಿದೆ 

ಗುರು ಮಧ್ವಮುನಿ ತತ್ತ್ವೃಗ್ರಂಥದ 

ಶ್ಲೀರ ಶರಧಿಗೆ ಮುಂಥಾ ವನ್ನ ಂಥಾ 

ಮರುತನನುಗ್ರಹ ಪ್ರಗ್ರಹದಿಂದಲಿ 

ವರಮಥನದಿ ಅಶೆ ಅನೋಫವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲಾ 

ಉತ್ತಮ ಗ್ರಂಥ ವನಧೀ ಮಥನದಿ 

ಉತ್ತಮ ವಸ್ತ್ಮುಗಳನಿತ್ತೆಯೊ 

ತತ್ತ್ವ ಸಪ್ತ್ರಕಾಶಿಕಾ ಮುಹಾಲಕುಮಿಯು 

ಹಂದಿರನೇ ಪ್ರಮೇಯ ದೀಪಿಕಾ 

ಸುಧೆಯೇ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾಗ್ರಂಥ 

ಶೀ ಕೌಸ್ತುಭ ದಂತಿಹ ನ್ಯಾಯದೀಪಿಕಾ 

ನ್ಯಾಯ ಕಲ್ಪಲತಾ ಅಸ್ಪೃರರು ದುರುಳ ವನRಾಯಾಖಂಡ 

ನಾಯುಧವೂ ಸರ್ವ ಜೀಯನೆ ಐರಾವತದಂತೆ ಯ 

ಗ್ಸಾಷ್ಯೈಟೀಕಾ ನ್ಯಾಯನಿವರಣಪು ಉಜ್ಕೈಶ್ರವಸ್ಸು 

ಕರ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ಟೀಕಾ ವಜ್ರಾಯುಧ 

ಆ ನುಹಾಪಾರಿಜಾಶ ವಿಖ್ಯಾತಾ 

ಅೀಮದ್ವಿಷ್ಟು ತತ್ತ್ವ ನಿರ್ಣಯ ಟೀಕೆಯು 

ಕಲ್ಪವು ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯ ಟೀಕೆಯು 

fal 

lel 

Im 

1೬೫ 

Ha 

ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಭಾಸ್ಯ ಟೀಕಾ ಸಂತಾನವೆಂಬೊ ಮಹಾನೃಕ್ಷಾ ಪ್ರ 

ತ್ಯಕ್ಸ್ಮಾ ಬಿಸಜ ಮಂದಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಪದ್ಧತಿ ಹರಿಹಂದನಕೆ 

ಸಮವಾದ ವಾದಾವಳಿ 

ಪಾಕಶಾಸನಾಂಶಾ ಕರುಣಿಸು 

ಶೀಕರ ಸದ ಪಾಂಸ ಯತೀಶಾ 

!ಆ॥ 



8 ಉರ ಗಾದ್ರಿನಾಸ ವಿಶಲದಾಸರೆ ಕೃತಿಗಳು 

ನಾಕ ಸತಿಯೆ ಶ್ರೀ ಕಾಗಿನೀ ತೀರದಿ 

ಏಕಾಂತದಿ ನಿಂದೇ ಲೋಕ ವಂದಿತ ಜೀವಾ 

ಮಂದ ಭಾಗ್ಯಜನರಾ ಪರಮಾ 

ನಂದದಿಂದಲಿ ನೋಡಿ ದಯನತಾಡಿ 

ಬಂದ ಬಂಧಗಳ ವಂದಿಸಿದಾಕ್ಷಣ 

ತಂದೆಯ*ಂದದಿ ಕಾಯ್ದಾನಂದವೀನೆ ನಿತ್ಯಾ 

ಪರಮ ಪಾತಕಿ ನಾನು ಗುರುವೆ ತನ ಪಾ 

ದ ರಕ್ಷಕನಹನ ಕೊಡಿಸೋ ಉಳಿಸೋ 

ನಿರುತ ಶರಣರ ಕಾಯ್ದ ಫ್ರೀ ನೆಂಕಟೇಶನ ನ್ರೀಯಾ 

ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ವಿರಲನ ದಾಸಾ 

ರಾಗ - ಕಾಂಬೋದಿ 

ಜಯತೀರ್ಥ ಗುರು ಹೃದಹಾಂತರವಾಸ 

ವಾಯುವಂತರ್ಗತ ಕೃಷ್ಣ ಯ್ಯ ಜೀಯ್ಯ 

ಕಾಯಯ್ಯನಿವ ನಿನ್ನ ವನೆಂದು ಅನುದಿನ 

ಕಾಯ ವಾಜದಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನವಿರಲಿ 

ಜೀಯ ಶ್ರೀ ನಿಜಯರಾಯರ ಸೇವಾ 

ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಭ ಯುವ ನೀಡಯ್ಯ 

ಲಾಕಿಕದಲ್ಲಿಹನೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸದಲೆ ನಿನ್ನ್ನ 

ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿಯನಿತ್ತು ಸಲಹೋ 

ಶ್ರೀ ಕಳತ್ರನೆ ಇನನ ವ್ಯಾಕುಲನ ಜರಿಸಿ ಕೃ 

ಪಾ ಕಜಾಕ್ಷದಿ ನೋಡಿ ಕಾಯಬೇಕಯ್ಯ 

ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನಿವನೆಂಬೆನಿಸೊ 
ಭಕ್ತಿ ಬಲಜ್ಮಾ ನ ಸಾಧನವನಿತ್ತು 

ಭಕ್ತೆ ವತ್ಸ ಲಸೆಂಬೊ ಬಿರುದು ನಿನ್ನೊ ಳು ಇರಲಿ 

ಮಾ ಜೀವ | ಪೀನೇಂಕಟೀಶ 

!೯॥ 

॥೧೦॥ 

! ೧೧ ॥ 

೫್ ಆ 

uo 

Hal 
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ರಾಗ - ಕಲ್ಯಾಣಿ 

ಜಯತೀರ್ಥ ಮುನಿವರ ॥ ಪ 

ದಯತೋರಿ ಪೊರೆಯಯ್ಯ ವಿಜಯಸಾರಥಿಪ್ರೀಯ ॥ ಅಪ॥ 

ಶ್ರೀಶ ಶಯನಾನೇಶ ಮಹೇಶ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸು 

ಕೇಶ ಯತಿಕುಲಾಧೀಶ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ 

ಏಸ) ನಿನ್ನಯ ಕರುಣರಾಶಿ ಎಂತಿಹುದಯ್ಯ 

ಆಸೆ ಸಲಿಸಲು ಮನೆಗೆ ಲೇಸಾಗಿ ನೀ ಬಂದೆ NeW 

ಪಶುಪತಿಯ ಮತ ದಹಿಸಿ 

ಅಸುಪತಿಯ ಮತ ಮೆರೆದೆ 

ವಸುಮತಿಯ ಸುರನಾಗಿ ಬಂದುನಿಂದೆಿ 

ಪಶುಪ್ರಾಯನೆಂದಿನ್ಸ ಉದ್ಭರಿಸಲೋಸುಗದಿ 

ಬಿಸಜ ತನಸಾದ ಪಾಂಸನನಿತ್ತೆ 1೨ ॥ 

ಜಯಗುರುನೆ ಶ್ರೀ ನಿಜಯದಾಸರಲ್ಲಿನ್ನ ಮನೋಃ 

ಜಯವು ಪುಟ್ಟಿ ಸಿದ ನಿನ್ನ ಕರುಣನೆಂತೋ 

ಸೃಜಿಸಿ ತೋರಿದ ಸ್ವಷ್ಟ ನಿಜನು ಆಗಲಿ ಎಂದು 

ಬಿಜಯ ಮಾಡಿದೆ ನಿನ್ನ ನಿಜದಾಸರೊಡನೆ ia ll 

ಜಯಗುರನೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದ್ದುಹದಲ್ಲಿ ನಲಿಯುತಿಹ 
ವಾಯುವಂತರ್ಗತ ಕೃಷ್ಣನ ತೋರೋ | 

ಜಯಕು ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ನೂರ್ತೆೇ 

ಜಸುತು ಶ್ರ ವೇಣಿಗೋಪಾಲನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ | ೪1 

ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನಾನೆಷ್ಟು ಜನ್ಮುವ ಕಳೆದೆ 

ಪುಟ್ಟಿದೆನೋ ನಾನೀಗ ಈ ಜನ್ಯದಿ 

ಪುಟ್ಟಿ ಲಿಲ್ಲವೊಃ ಜ್ಞ್ಯಾನ ಹರಿ ಗುರುಸ್ಟ ರಿಣೆಗೆ 

ಇಟಿ ಸೈ ಕಡೆಗಣ್ಣಿ ನೋಳಿನ್ನು ¥ ನೋಡಯ್ಯ !೫॥ 

ವಾದಿಮಸ್ತಕ ಭೇದಿ ಮೋದತೀರ್ಥರ ತತ್ತ್ವ 

ಸಾಧಿಸಿದ ಸಾಧುವೇ ಸುಧೆಯನುಣಿಸಿ ಛೇದಿಸಿ ವಾಕ್ 



EET ಅಲಘಾರು ಭಧ ೫ CONV 
ಕು 

ಯುದ್ಧ ಯೂಥಪಗಳನೆಲ್ಲ 
ಗೆದ್ದು ಸತ್ತತ್ತ ದಾ ಸಿಂಹನಾದನ ವಾಡ್ದೆ la ॥ 

ಮಧ ರಾಯರಿಗೆ ನೀ ಮುದ್ದುಮೊಮ್ಮಗನಯ್ಯ 

ಸದ್ವಿಬ್ವದ್ಧ ಅಂಥ ಭಾರವನೆ ವಹಸಿ 
ಮುದ್ದು ತೊತ್ತೆನಿಸಿ ಎತ್ತಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ 

ಯತಿಯಾಗಿ ನಿಂದ ತತ್ತ್ವಮುತ್ತಿನ ಖಣಿಯೆ Wa H 

ಇಳೆಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನಂಥ ಕರುಣಾಳುಗಳ ಕಾಣೆ 

ಅಳನಲ್ಲ ವರ್ಣಿಸಲು ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳನು 

ಕಳನಳಿಪ ಹೈದ್ಧಾ ಕ5:ಲಗಳನೆ ಕಳೆಯೊಃ 

ಮಳಖೇಡವಾಸ ಯತಿಕುಲಾಧೀಶಾ lle Nh 

ಗುರುನೆ ನಿನ್ನಯ ಕರುಣ ಕವಚ ತೊಟ್ಟಿ ನರ 

ಹರಣಕಮಲದೊಳಿಹ ಮಧು ಪನೆಂದಿನಿಸೋ 

ನಿರುತ ದೃಢ ಭಕುತಿ ತ್ರೀ ನೇಂಕಜೀಶನೊಳಿಟ್ಟು 
ಪೊರಿಯೊ ಶ್ರೀ ಗುರುವರಾಗ್ರಣಿಯೆ ನನೋ ಎಂಬಿ 1೯॥ 

ರಾಗ -- ಸಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯ ತಾಳ -. ಆದಿ 

ಜಯರಾಯ ಜಯರಾಯ ಪ 

ಜಯರಾಯ ಯೋಗಿವರ್ಯ 

ದಯನನಾಡಿ ಎನ ಮನೋ 

ಜಯವಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಪಾದಸೇವೆಯ ನೀಡಯ್ಯ HO | 

ಪೀತ ಪಾಂಡ್ಯರೊಳು ಕೂಸಾಗಿ ಜನಿಸಿ 

ಅಕೇಷ ಜನರಿಗೆ ಶೇಸಾವೇಶವ ತೋರಿದೆ ೨] 

ಹೊತ್ತುತಿರುಗುತ ಸರ್ವೋತ್ತ್ಸಮನಾ ಗುಣಗ್ರಂಥ 

ಬಿತ್ತರಿಸಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಬೋಧರ ದಯದಿ Wa 

ಅಮರಾಧಿನಾಥನ ಪಾದಾಶ್ರಯನೆಂದು ತುರ್ಯಾ 
ಶ್ರಮದೊಳು ನಿಂಬು ಶ್ರೀಧರನ ಸೇವಿಸಿದೆಯೊ ॥೪॥ 



vB ಸಾ ರಾರಾ ತ್ಯ ರಾರಾ ತಾ ಉತ್, ಫಾ ಇರ್ ಜಾ ಹಾ ಜರ್ ಜ್ SY 

5) ok ಬ್ರಿ 

ಬುಧಜನರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬೋಧರ ಮತಾಗಮ 

ಉದಧಿಮಥಿಸಿ ಸಾರ ಸುಧೆಯನುಣಿಸಿದೆ 

ಅಗಣಿತ ಮಹಿಮನ ಗುಣಗಳ ಸ್ತುತಿಸುತ ಎ 

ರಗೋಳವಬೊಳು ನಿಂತಾಸುಗುಣ ಯತೀಶ 

ಮಹ ಮಹಿಮನೆ ನೀ ಮಹಿಯೊಳು ಜನಿಸಿ 

ನೋಹವ ಹರಿಸಿದ ಮಾಧನ ಪ್ರೀಯಾ 

ಬುಧಜನ ಮಂದಾರ ವಾದಿ ಭಯಂಕರ 

ಬೋಧರ ಕಿಂಕರ ಸುಗುಣರತ್ಟಾ ಕರ 

ಪರಮಪುರುಷ ಪ್ರೀ ನೇಂಕಟೇಶಾಶ್ಮಕ 

ಉರಗಾದ್ರಿ ವಾಸವಿಠಲನ ದಾಸ 

kk ಜೇ 

ಅಶ್ವಧಾಟ 

ಟೀಕಾಕೃತ್ಸಾದ ಕರುಣಾಕರ ಗುರು 

ಶ್ರೀಕಾರ ಸರಿತ ವಾಸಾ 

ನಾಕಾಧಿಪನಿ ಮನ ಶೋಕಾ ಹರಿಸಿ 

ನೀ ಕಾಪಾಡುವುದು ನಿತ್ಯ 

ಪೂರ್ಣ ಜೋಧರ ಮತಾಣ್ಣ ವಚಂದಿರ` 

ನಿರ್ಣಯಿಸಿದೆ ಟೀಕಾರ್ಣವಡೊಳು ಸುಧ 

ಉಣ್ಣಿ ಸಿದೆಯೊ ಗ್ರಂಥ ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಸತ್ಯ 

ಮಿಥ್ಯಾವಾದಿಗಳ ಸತ್ಯ ತತ್ತ್ವವೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿದೆ ನಿತ್ಯ 

ಎತ್ತ ನೋಡಲು ತಲೆ ಎತ್ತದಂತೆ 

ದೈತೊ ಕ್ರೀನ್ಭುತ್ತರನೆಲ್ಲಾ ಸಣಿಚಿ 

ನಾಕಾಪತಿಗೆ ದೈತೃಲೋಕಗಳಾ ಬಾಧೆ 

ತಾ ಕಳೆಯಲು ನಿತ್ಯ 

ಶ್ರೀಕಾರಾದ ಮೃತನ ಫೀಕಾಂತನಿತ್ತಂತೆ 

ನೀ ಸುಧೆಯನು ತಂಬಿ 

॥೫॥ 

೬ | 

Ie | 

Hel 

We | 

!೧॥ 

॥.೨ ॥ 

Hat 

| 
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ದಶ ಪ್ರಮತಿ ಸುಶಾಸ್ತ್ರ ಶರಧಿಯೊಳು 

ನಾಸಿಸುವೆಯೊ ನಿತ್ಯ 

ನ್ನೀಸಲ ಮನಕೊಟ್ಟೈನ್ನಾ ಸೆಯ ಹ \ 

ರಿಸಿ ಪದ ಸೇವೆಯು ಕೊಡೊ ನಿತ್ಯ 1೫॥ 

ಪಾಕಶಾಸನ ಸುಖ ಬೇಕಾಗಿ ತೊರೆದು ನೀ 

ನೇಕಾಂತದಲಿ ನಿಂತೇ 

ಲೋಕ ಸುಖದಿ ಭನಶೋಕದಲ್ಲಿಹ ಎ 

ನ್ನ್ನ ಕಾಪಾಡುವುದು ನಿತ್ಯ 

ಶೇಷಾನೇಶ ಅವೇಶಾಮಹಿನು ಎನ್ನ 

ದೋಷ ರಾಶಿಯ ಕಳೆದ) 

ಶೋಷಿಸು ಮನ ಕಲ್ಮಷ ನಿಷವನೆಲ್ಲ ಸಿ 

ಶ್ರೇಷನ ಮಾಡಿ ಸಲಹೊ 1೭॥ 

ಹಲವು ವಿಷಯದ ಹೆಂಬಲದಿಂದ ಎನ್ನ ಜ್ಯಾ ನಿ 

ಹೊಲಬು ಗೆಟ್ಟ ದು ನಿತ್ಯ 

ಆಲ Pes ತಕ್ಕ ಲನಮಾತ್ರವಾದರು 
ನೀ ಎನಗೆ ಪಾಲಿಸೊ ॥೮॥ 

ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗಕೆ ಜ್ಞಾ ನ ಭಕ್ತಿ ನೆ ೈರಾಗ್ಯ ಗುರು 

ಭಕ್ತಿ ಯೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ 

ಯುಕ್ತಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪ ಶ್ರ ಸಕ್ಷ ಇಲ್ಲದ ತ್ಸ 

ದ್ಭಕ್ತನಾದೆನ್ನ ಸಲಹೊ nen 

ಆಕ್ಷ್ಮೋಧ್ಯ ಕಬಾಕ್ಷದಿ ಯತಿ ಹ 

ರ್ಯಕ್ಷ ಕನಾಗಿಹೆ ದೀಕ್ಸ್ಸಾ 

ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಪರಸಕ್ಷವಾದಿಗಳನ್ನು ಸ 
ತೀಕ್ಷಕನಾಗಿ ಮೆರಿಡೆ ೫ ೧೦ 

Ng 

ಮರುತಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಮೇಂಕಟೇಶನ ಪಾದ 
ಹರಣ ಕಮಲ ಮಧುಪ 
ನಿರುತ ನೀ ಕರುಣಿಸು 
ಉರಗಾದ್ರಿ ವಾಸವಿಠಲನ ನಿಜದಾಸ 8೧೧॥ 



A 

ಕಾಗೆ - ಬೇಹಾಗ್ ಶಾಳ - ಆದಿ 

' ಭುಜಗಭೂಷಣ ಕರುಣಾ ಗಜಾನನಾ ೫ ವ 

ಅಂಬರಕಭಿನಾನಿ ಶಂಭುದೇವನ ಸುತ 

ಇಂಬು ತೋರಿಸೊ ನಿೀ ವಿಶ್ವಂಭರನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ Hal 

ದಾಸವರ್ಯನೆ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗತಿಪ್ರಿಯ 

ದಾಸನೆಂಡೆನಿಸೆನ್ನ ಖೇಶಮೂರುತಿಯೆ RN 
ನ; 

ಮತಿಯ ಪಾಲಿಸು ಶ್ರೀಪತಿಯ ಸ್ತುತಿಗೆ ವಿಘ್ಮ 

' ತತಿಯ ತಾರದೆ ಶುಭಮತಿ ಇತ್ತು ಸಲಹೊ Ia 

ತತುನರೊಳಗೆ ಅತುಳ ಮಹಿಮನೆಂದು 

ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯದಿ ನಿನ್ನ ನುತಿಸಿ ಬೇಡುನಕೆೊ ॥೪॥ 

ಶ್ರುಕಿಪ್ರತಿನಾದ್ಯ ಫೀ ನೆಂಕಟಬೇಶನ ದೂತ 

ಏತರೆನಗಿಲ್ಲ ನೀಗತಿ ಎಂದು ನಂಬಿದೆ 1೫॥ 

ರಾಗ - ನಾಟಕುರಂಜಿ ತಾಳ -. ಅದಿ 

ಗಂಗಾಧರ ಸ್ಮಾರತ್ರಿಪುರಹರದೇವ ॥ ಪ॥ 

ಅಂಗಜಹರ ಭಸಿತಾಂಗ ಮಹಾಲಿಂಗ 

ತುಂಗ ಮಹಿಮ ಮೃಗಾಂಕಮಾಳಿ ಶಿವ ॥ಅಸ॥ 

ಶ್ರದ್ಧಾ*ಮೂರುತಿ ಭೂತೇಶ- ಸದ್ಯೋಜಾತ 

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಸುತೆಯಸುತ ಮತಿಯ ಪ್ರದಾತ 

.! ಸದಮಲ ಮೂರುತಿ ಹೃದಯ ಸದನದೊಳು 

ವಿಧಿನಿತನಂಭ್ರಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಕರುಣಿಸು Hon 

ಪ್ರಮಥ ಶ್ರೇಸ್ಟರ ಸಂಸೇವಿತ ಸುಮನಕರ ಪ್ರೀತ 

ಹೈಮವತಿಯ ಪ್ರೀತಾ ರಮಾರಮಣಗೆ ಅತಿಭಕುತಾ 
ne ಎ ಆ pS ಆರ ಆ ಟಃ ಆ 

* ಸಿದಾ, 



ಸರಾ ತಘ್ರ್ರಾಕಾರ್ಸ್ ಚಾಚ ಸ್ರ ಇ ಪ್ರತ ಈ ಭಾ ಒ? ಸ್ 

ನೀ ಮನೋಭಿವತಾನಿಯೆ ಖ್ಯಾತಾ-ತಾಮಸರೊಳು 

ತಮಸಾಧನ ವಹಾಡಿಸಿ ನೀ ನೋಹಿಪ ದೇವ ಶೂಲಿ ಕಸಾಲಿ 1.೨1 

ಶುಕ ದೂರ್ವಾಸ ಸ್ವರೂಪ ಜೈಗೀಷ ರೂಪ 

ವೈಕಾರಿಕಾದಿ ತ್ರೈರೂಸ ಲೋಕನಾಥ ಶ್ರಿ ನೆಂ 

ಕಬೇಶನ ಹೃತ್ಯಮಲದಿ ನಲಿಸುನ ಕಾಲನೇಶ್ರ-ಶಿವ Han 

ರಾಗ - ಕಾಂಬೋದಿ ತಾಳ - ರುಂಶೆ 

ಶಂಕರಾ ಪೊರೆಯಯ್ಯ ನಾ ನಿನ್ನ ಕಿಂಕರ *ಸ॥ 

ಪಂಕಜಾಸನ ಕುವರ ಮನದಾ 

ಶಂಕ ನಾಶಗೈಸಿ ತೇಷ ಸ 

ರ್ಯಂಕಶಯನನ ಪಾದ 

ಪಂಕಜದೇಕಭಕು ತಿಯನಿತ್ತು ಸಲಹಯ್ಯ" ॥ಅಆಸ॥ 

ನಿಟಲನಯನ ಧೂರ್ಜಟಿಯೆ - ಸೋಮಧರಾ - ಜಬಾಜೂಟನೆ 
ಕಠಿಣನೆನ್ನಯ ಕುಟಲಮತಿಯ 

ಜಟಿಲಕಳೆದು ನಿಸು ಫಟ ಮನದೊಳು 

ವಿಠಲ ಮೂರ್ತಿಯ ಧೇನಿಸಲು ಹೃ 

ತ್ಮಟಿದಿ ದಿಟಮುನ ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸಯ್ಯ 1೧8 

ಘೋರ ದುರಿತಾಸಹಾರ ತ್ರಿಪುರಹರ-ಕರುಣಾಸನುದ್ರನೆ 

ನಿರುತ ಶ್ರೀಹರಿ ಚಾರುಹರಣಸ್ಮರಣೆ 

ಕರುಣಿಸಿ ಫಪೊರೆಯೋ- ಗುರುವರ 

ಸುರನದೀಧರ-ಪಾರ್ವತೀವರ 

ಕರಿಗೊರಳ - ಕೈಲಾಸಮಂದಿರ 1.೨ ॥ 

ಸರ್ಪಭೂಷಣ ಶೂಲಿ ಡನುರುಧರ-ಕಂದರ್ನಹರಶಿವ 

ಸರ್ಪಗಿರಿ ತೀ ವೆಂಕಬೇಶಗೆ 

ಸರ್ವಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಯ್ಯ 

ಹ ಲ EEE ಯ ಎಟ ಕಾ ಶಾರಾ ಅಾಲಾವಾ ಬ ಬಾಡಿಬ ಡಿಡಿ ಬ ಬಸ ಒರ ಬಯ 

ಕ ಸಲಶತೆಕೊ. 
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ಆಪತ್ತುಹರ- ಸಂಪತ್ತುಕರ 

ಶಾರ್ನರೀಕರಧರ-ಶುಭಾಕರ Ha 

ಶಂಬರಾಂತಕವೈರಿ- ಭಸಿತಧರ.. ಬೆಂಬಿಡದೆ ಸಲಹೊ 

ಶಂಭು- ಶಚಿಪತಿಬಿಂಟ-ಗುರುವರ 

ಸಾಂಬ-ಪೊಂಬಸುರಕುವರ 

ತ್ರ್ಯಂಬಕಾ.ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾ 

ಅಂಧಕಾಸುರ ಧ್ವಂಸಕಾ-ಶುಕ 8೪ ॥ 

ಗಿರಿಶ ಸುರವರ. ರುಂಡಮಾಲಾಧರ-ಕರಿಷರ್ಮಾಂಬರ 

ನಿರುತ ಹೃದಯಸದನದೊಳನ 

ವರತ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ವಿಠ್ಠಲನ 

ಹರಣಸರಸಿಜ ಮಧುಸ-ನೀ ಸುಖ ಸವಿದು 

ಸೇವಿಸ ವೈಸ್ಕ್ಯವಾಗ್ರಣಿ ॥೫॥ 

ರಾಗ - ಕಾಂಜೋದಿ ತಾಳ - ರುಂಪೆ 

ಕಂಟಕವ ಸರಿಹರಿಸೊ- ಶ್ರೀಕಂಠಶಮೂರುತಿಯೇ ಪಳ 

ಬಂಟನೆಂದೆನಿಸೆನ್ಸ ನೈಕುಂಠಮೂರುತಿಗೇ ಗಈ, ಪಟ 

ತಂಬೆಸಂಸಾರದ ಲಂಪಟದಲೆನ್ನ ಮನ 

ಮರ್ಕಟನ ತೆರದಿ ಪರ್ಯಟನ ವಾಡೆ 
ಅಂಟಿಕೊಂಡಿಹೆ ಈ ಭವಾಟವಿಯ ದಾಂಟಸುವೆ 

ನೆಂಟ ನೀನಹುದಯ್ಯ ಶಿತಕಂಠದೇನಾ 1೧॥ 

ನಿರ್ಜರೇಶನ ಬಿಂಬ ಮೂರ್ಜಗದೊಳಗೆಲ್ಲ 

ಧೂರ್ಜಟಯೆ ನೀನೆ ಭವವರ್ಜಿತನ ಮಾಡೋ 

ದುರ್ಜಯವು ಎನ್ನ ಮನ ಆರ್ಜಿಸದೆ ಹರಿಭಕುತಿ 

ಮೂರ್ಜಗದ ಪತಿ ಜನಾರ್ದನನೊಳ್ ಮನ ನಿಲ್ಲಿಸೋ HH 



sv wu ಕಲ್ಟ್ ತಾಜ ರಾ ರಾ ತರ ದ ಡ್ಯ 

ತ್ರ ಕ್ರಂಬಕನೆ ಎನ್ನ ಮನದಂಬರಡೋಳ್" ಹರಿಪಾದ 

ಅಂಬುರುಹ ತೋರಯ್ಯ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವಾ 

ಕುಂಭಿಣಿಯೊಳು ಬಂದೆ ಇಂಬುತೋರದು ಎನಗೆ 

ಶಂಬರಾಂತಳ ವೈರಿ ಭವಭಯಹಾರೀ ಷಿ 

ವಾಮದೇವನೆ ಕಾಯೊ ತಾನುಸಮತಿ ಹರಿಸಿ 

ಶ್ರೀ ಮನೋಹರನಲ್ಲಿ ಸನ್ಯನವ ನೀಡೋ 
ಸೋಮಶೇಖರ ಸುರಸ್ವೋಮದಲಿ ನಿನ್ನಂಥ 

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನಾಕಾಣೆ ಉನಮೆಯರಸ ಸಲಹಯ್ಯ He 

ಶಿಕ್ಷಕನು ನೀ ಜ್ಞ್ಯಾನ ಜಕ್ಷುವ ನೀಡು ನಿರೂ 
ಪಾಕ್ಷ ಮೂರುತಿ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶನ ಭಕ್ತ 

ಈ ಕ್ರಿತಿಯೋಳ್ ಉರಗಾದ್ರಿ ವಾಸವಿಠಲನ ಪ್ರ 

ತ್ಯಕ್ಷದಲಿ ನೋಳ್ಪ ಶಿ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಮೂರುತಿಯೆ( 1೫ 

ರಾಗ - ಸುರಟ ತಾಳ - ೬ 

ಪಾಲಿಸು ಭಾರತಿಯೆ: ಜೀನಿಯೆ 

ಕಾಲಮಾನಿಯೆ ತಾಯೆ | 34 

ಶ್ರದ್ಧ'ಮೂರುತಿ ತಾಯೆ ಕಾಯೆ_ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಕುವರಿಯೆ 

ಶ್ರದ್ಧಾನಾನುಕಳೆ ನೀ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕುತಿ ಕೊಟ್ಟು 

ಶುದ್ಧ ಮುಗ್ಧ ನೆನ್ನ ಉದ್ಭರಿಸುವುದೀಗಾ We 

ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿಯ ಬಲ್ಲೆ-ಎನಗೆ ನೀ ಉತ್ತಮಗತಿ ಈಯೆ 

ಚಿತ್ತಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ಯಿತ್ತು ನೀ ಪಾಲಿಸಿ 

ಚಿತ್ತಜನಯ ನಾ ಹಕ್ತಿರಕೊಯ್ಯೆ || ೨ 

ಪಂಕಜ ಭನನ ರಾಣಿ-ಗುಣಮಣಿ-ಶಂಕರನಾ ಜನನಿ 

ಕಿಂಕರನೆಂದು ಮನಾ ಶಂಕೆಯ ಹರಿಸಿ ಶ್ರೀ 

ವೆಂಕಟೇಶನ ಸಾದಸಂಕಜ ತೋರಿಸೆ | 

1 ಡ೦ಜನದೋಳ', 2. ಶುದ 



| ನತಿಟಿಜುಂಜೂಟಿ 

ಸೂತ್ರನಾಮಕಸ್ಪ್ರಾಣ ಜಗಹ್ರಾಣ 

ಸೂತ್ರನಾಮಕ ಜಗಸೂತ್ರನೆ ಹರಿಕೃಪಾ 
ನಾಶ್ರ ನೀನಹುದೋ ಸರ್ವತ್ರದಿ ನೀನೆ [ಪ 

ಜೀವಾ ನೀನಿಲ್ಲದಿರೆ ಜಗನೆಲ್ಲಪು ೫ ನಿರ್ಜೀನ 
ಜೀವ ಕೋಟಗಳೆಲ್ಲ ಕಾವ 
ಪಾನನಾಕ್ಮಕ ಸಂಜೀವ 

ಲವಕಾಲ ಬಿಡದೆ ಎನ್ನೊಳಿರುವ ಭೋ ದೇನ ಆಈ ಪ, | 

ಸಾಟ ಯಾರಿಲೆ ತ್ರಿಕೋಟರೂಪನೆ ನಿಶಾಚರ ಕುಲಕೆ ಕುಶಾರಿ 

ದಿಟ್ಟ ತನದಲಿ ಅಜಾಂಡ ಕರ್ಪರದಿ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳು ಸಂಚಾರಿ 

ಸಟುತರ ತ್ರಿವಿಕ್ಟನು ಜಟುಲ ಮೂರುತಿ ನುನತಟದಲಿ ಭಜಿಸಿದ 

ಶ್ರೇಷ್ಠನೆ ನಿಜಪರನೇಸ್ಮಿ ಏದವನು ತೊಟ್ಟು ಪಾಲಿಸೆ 

ಮುಂದೂ ಹಿಂದೂ ಕೂರ್ಮನಾಗಿ ನಿಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪೊತ್ತು 
ಅಂದು ಜಗಭಾರ ವಹಿಸಿಜಿಯೊ 

ಅಂದು ಪ್ರಥಮಾಂಗ ಹರಿಗೆ ಬಂಧೂ ದಯಾಸಿಂಧು ಎಂಜಿಂದೂ 

Hol 

ನೀರನೀ ಈರ ಪಾದರ ಳುಲಕುರಾರ ಸರುವ ತತುನೇಶರ ವ್ಯಾಪಾರ 

ಧೀರ ನೀನಡೆಸೆ ಜಗಸಂಸಾರ ಕಾರಣನು ಜಗಕಾರ್ಯ ಕಾ 

ಧಾರ ಸುಸನಿಖಾರ ಜ್ಞ್ಯಾನ ಧರ್ಮ ವೈರಾಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಿನ್ನಯ ಗುಣ 

ಸ್ವರೂಪತನುಕರಣೇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮ ಫಲನನು ಜೀ 

ವರುಗಳಿಗುಣಿಪ ಅನಿಲರೂಪನೆ ತನು ಗೋಳಕದಲಿ ನೀ ನೆಲ 

ಸಿ ರೂಪದಿ ದೈವದೊಳಾಧ್ಯಾತ್ಮಾದಿ ಭೂತಾದಿ ದೈವನೆಂದು 

ಅಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳು ಬಂದೂ ಪೊಂದಿ 

ಸರ್ನ್ವರೊಳು ನಿಂದೂ ಹಿಂದೂ ಇಂದೂ ಇನು N ಮುಂಹೂ 

ಎಂದೆ ಜೀನೇಶ ನೀನೆ ಜಗಬಂಧೂ ಕರುಣಾಸಿಂಧು ಎಂದೆಂದೂ 

1೨॥ 
ಆ 



ಪ್ರಾಣಪ್ರೂತರ ಸಾಯಂಬೀತೆರ ಅಭಿಧಾನ 

ಗುಣಸ್ತವನ ವಸಾಳ್ಳರೆಲ್ಲ ಸುರ 
ಗಣಾ ಮಣಿದು ಚೀಡುವರೆಲ್ಲ ಅನುದಿನಾ 

ಎಣೆಯುಂಟೆ ನೀನಮಿತ ಗುಣಗಣಾ ಶೀನುಖ್ಯ 

ಪ್ರಾಣಾ ಜಗಬಂಧಕೆ ಮಹಾರಜ್ಜು ರೂಪ ನೀಚಿಶು, ಖಮಯ 

ನಪುಷ ಖಗಸ ಶೇಷ ಶಿವ ಶಕ್ರಾದೀ ಜಗ ಬದ್ದವು 

ನಿನ್ನಿ ಂದೀಶಾ ಅಘದೂರ ಅನಂತಣನ ಕೇಶನಖಾಗ್ರ 

ಸರ್ಯಂಶ ಚಿತು.ಖ 

ಅಣುಘನ ಅನಯವ ಅನಯನಿಗಳಿಗಚೇದ ನೀ ಛಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದ 
ತನು ತ್ವಗ್ರೋಮ ಉಸ್ಟಿ5* ಗಾಯತ್ರಿ ನರ ಮಾಂಸನುಷು ಪ್ 
ಅನುಷ್ಟುಪು ಅಸ್ಮಿಮಜ್ಚ ಜಗತೀ ನಂಕ್ತೆ ಬೃಹತಿನಾಮಕ 

ಜೀನನ್ನಾ ಫೀ ನೇಂಕಬೇಶನಾ ಘನ್ನಾ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ 

ವಿಠಲನನ್ನ || 

ರಾಗ -- ಖಡಕು ೫ಾ೪ಳ ಎ. 

ಪನನಾನ ಪಾನನ ಜಗಜ್ಜ್ಮೀನನ fl s 

ತಿನ ಖಗಪತಿ ಅಹಿಸುರ ನಂದಿತ ಪದ |e ಐ 

ರಾವಣನು ಸವನಾ ಭಂಜನಾ | 

ಸೇವಾ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಧನಾ 

ಮೂನತ್ತೇಳು ಗ್ರಂಥ ರಹನಾ। 

ಕಾವಕರುಣಿ ಕಿಂಪುರುಷ ಖಂಡಾಧಿನ 

ಕಾವಳದೊಳು ನಿನ್ನ ವರನು ಕಾಯ್ದೆ 

ಭೂ ನಳಯದೊಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಯನಳಿಸಿದ 

ಸದ್ವರ್ತನು ನೀನೆನ್ನ ನುದ್ಧರಿಸಯ್ಯ le 

ಭರದಿ - ಶರಧಿ - ಹಾರಿದೆ । 

ಕೌರವ ಕಲಿಯಾ ನೀ ಗದೆಯಿಂ ಛೇದಿಸಿದೆ 

ಧಾರುಣಿಯೊಳು ಯತಿಪುಂಗವನೆಂದಿನಿಸಿದೆ 

: ೬ ನಿರುತದಿ ರಾನುರಕಾರ್ಯನ ಸಾಧಿಸಿ 



ರ ಗಾದ್ರಿವಾಸ ನಿಕಲದಸರೆ ಕೃತಿಗಳು 

ನಿರಥರ ಮಾಡಿದೆ ಅತಿರಥರುಗಳ 

ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮ ತರತಮ ಸತ್ತತ್ವಗ 

ಳರುಹಿಬೆ ಸದ್ದರ್ತನು ನೀನೆ 

ರಾಮ ಪದಕುಮುದ ಸೋಮು 

ಭೀಮಾರಿಪ್ರಕುಲ ಧೂಮ ನಿಸ್ಸೀಮ 

ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ಮುನಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ 

ಭೂವಿ:ಜೆ ಕುರುಹ ಶ್ರೀರಾನುರಿಗರ್ಪಿಸಿ 

ಆ ಮಹ ಬಕ ಕೀಡಕರ ಸಂಹರಿಸಿ 

ತಾಮಸ ಗ್ರಂಥವನಳಿನ ಜನಕೆ ಸಜ್ಯೋಧೆ 

ಇತ್ತ ಗುರು ಪೂರ್ಣಬೋಧನೆ 

ದ್ರೋಹಾಹಲನ ತಂದ ಪ್ರಾಣ 

ಎಣೆಯುಂಟೆ ಬಲದೊಳು ನೀನೆ ನಿಸ್ಸೀಮ 

ಕಾಣೆನೊ ಜಗದಿ ಸರಮಹಂಸರ ಪ್ರಾಣ 
ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಳಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನೆಂದೆನಿಸಿದೆ 
ಕ್ಲೋಣಿಯೊಳು ಕುರುಸೇನೆ ಸಂಹರಸಿ 

ಶ್ಲೀಣವಾಗುತಲಿಹ ಸುಜನರ ಮನಹ 

ತ್ರಾಣ ಮಾಡಿ ಸತ್ರ Jಮಾಣಗಳಿತ್ತೆ 

ಖಯಜುಪುಂಗವ ದೇನಾ ಹನುಮಾ 

ಗಜ ಪುರಾಗ್ರಣಿ ಕೌರವನಿಗೆ ನೀ ಕಾಲಯಮ 
ಕುಜನರ ಮತಿಗೆ ಕುಲಿಶ ನಿಸ್ಸೀಮ 

ಅಜಸದ ಸಡೆನ ತ್ರೀ ಆಂಜನೇಯನೆ 
ವಿಜಯ ಸಾರಥಿ ನೊಲಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ 

ಸೃಜಿಸಿ ಮೆರೆದೆ ಸಚ್ಯ್ಯಾಸ್ತ್ರೃದಿಂದ 

ಈ ಹತುರ್ದಶ ಭುವನಾಚಾರ್ಯನೆನಿಸಿದೆ 

ಖೂಳ ಅಕ್ಷಕುನರನ ಹರಿಸೆ 

ಖಳರ ಕಾಳೋರಗ ಬಾಡೆ ಲೆಕ್ಕಿ ಸಜಿ 

ಖಳ ಭೂದೈತ್ಯ ತ್ಕರ ಬಾಧೆ ಹರಿಸಿದೆ 

18 

1.98 

॥೩॥ 

॥೪॥ 

8೫೫ 



೩0 ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ವಿಶಲಬಾಸರ ಕೃತಿಗಳು 

ಬಾಲತನದಳಿ ಭಾನ: ಮಂಡಲ ಹಾರಿದೆ 

ಕೋಲತನದಿ ಸತಿಗೆ ಸೂನಿತ್ತೆ 

ಫ್ರೀಲ ನೂರುತಿ ಮಾಯಾ 

ಜಾಲ ಹರಿಸಿ ಜಗಖ್ಯಾತನಾದೆ ಯತಿದಶತ್ರಮತಿಯೆ 

ಮಾರುತಿ ಧೀಮಂತ ಮೂರುತಿ 

ಭಾರತದಿ ಭೂಭಾರನಿಕುಏದ ಖ್ಯಾಕಿ 

ಸಾರ ಫ್ರೀ ಬಾದರಾಯಣಗೆ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿ 

ಅರಿಪುರ ನೈಶನರಾಗರ್ನಿ A 

ವಾರಣಪುರಡೊಳು ಅತಿರಥಸಿನಿಸಿ 

ದುರ್ವಾದಿ ಮತ್ತಗಜಸಿಂಹೆನಾಗಿ ನ 

ನಿರ್ವ್ಯಾಜದ ಭಕ್ತಿಯ ಹರಿಗರ್ಪಿಸಿದೆಯೊ 

ಹನುಮಾ ಭೀಮಾ ಆನಂದ ಮುನಿಪಾ 

ವಾನರಾಧಿಸಾ ಗಜಸ್ರರಾಧಿಸಯ ತಿಸಾ 

ಧ್ಯಾನನಿರತ ಕಾನು ಸದದಿ 

ಮಾನಸದಳಿ ಯದು ಸತಿಯ ಪೂಜಿಸಿ 

ದೀನ ಜನರುದ್ದಾರಮಾಡಿ ಸದೊ ಥೆ 

ಯಸಿತ್ತ ಮಧ್ವಮುನಿಯೆ 

ರಾನಾಲಿಂಗನ ಮಾಡಿದಾ 

ಕೋನು ಕೋನುಕೆ ಕೋಟಲಿಂಗವ ಸೃಜಿಸಿದಾ 

ಫೀ ನುಧ್ಯಗೇಹಾರ್ಯಸೂನು ನೆಂಜಿನಿಸಿದಾ 

ಆ ಮಹಾರ್ಣವ ಲಂಭಸಿದಾ ಧೀರಾ 

ಭೀಮು ಭಯಂಕರ ದ್ರಾಪದೀ ಪ್ರಿಯಕರ 

ಈ ನುಹಿನಿಯೊಳಾರಿಣೆಯೋ ನಿನಗೆ ನಿ 
ಸ ((ಮನಹುಜೋ ಯತಿ ಸಾರ್ವಭಾಮನೆ 

ಸುರ ಜೇಣ್ಯಾನಸ್ಫೂ ಮಾನಿನದಾ | 
ಜರೆಯನ ಸೀಳಿ ನರಪರ ಸೆಕೆಯ ಬಿಡಿಸಿಬಾ 
ಧರೆಜೊಳ್ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠ ನೆಂಜಿನಿಸಿದಾ 

1೬ 1 
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ಉಕಗಾಡ್ರಿನಾಸ ವಿಶಲದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು 

ಭರದೊಳು ಭರತಗೆ ಕುಶಲವ ತಿಳಿಸಿ 
ಕರುಳಮಾತಿನಿಂ ಸತಿಯ ಸಂತ್ರೈಸಿ 
ದುರುಳ ಭಾಷ್ಯಂಗಳ ತತ್ತ ವನಳಿಸಿದಾ 
ಪರಮ ದಯಾಂಬು ನಿಧಿ ಶ್ರೀ ಮದಾನಂದ 

ರಕ್ಷಕನೀನೆ ಸಜೀವ 
ಲಾಶ್ಸ್ಯಾಗಾರದ ಬಾಧೆಯಿಂ ರಕ್ಷಿಸಿ ಮೆರೆದಯ್ಯ 

ಈ ಸ್ಲಿಕಿಯೊಳು ದೈತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕನೆನಿಸಿದೆ 

ಕ್ಷಣಸಿಂಹಿಕೆ ಕುಪ್ತಿಯಸೀಳ್ಲೆ 

ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ವರನು ಕಾಯ್ದೆ 

ದಕ್ಷನಹುಡಿೊ ನೀನಜ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಶಿಂ 

ದೀಕ್ಷೆಯ ವಹಿಸಿ ಸತ್ಕಿಕ್ಷಕನಾದೊ 

ನೀ ರಂಜಿಸಿ ಮೆರೆದೆಯೊ ಗುರು ಮಧ್ವಾರ್ಯ 

ಧೀರ ಕೇಸರಿ ಕುವರ ಪುರುಷಾಮೃಗನ ಸಾಧಿಸಿತಂದ 

ಶೂರ ಈ ಧರಾವಲಯದಿ ಕೋರಿದೆ ಶತ್ತ್ವಸಾರ 

ತೋರಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರೀರಾನುರ ಸದದಿ ಕಂ 

ಸಾರಿಯ ಸೇವಿಸಿ ಭಾರವ ನಿಳುಹಿದೆ 

ಸಾರಿದೆ ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತ ಮು 

ತರತನಮುಭೇದವನರುಟದ ಸರಮಜದಯಾಳೊ 

ಅಂಜನ ಕುನರಾ-ಧೀರಾ 

ಕುಂಜರ ಪುರದ ಅರಿಗಳಂಜಿಸಿದ ಶೂರಾ 

ಭರಣಿ ದುರ್ಮದಾಂಛರ ದುರ್ನಾದ 

ಪಂಕಜೋದ್ಭವನ ಪದವ ಪಡೆನೆ ನೀ 

ಅಂಜಡೆ ಗಡೆಯಿಂಕೊಂದೆ ಕುರುಪನ 

ಮಂಜುಳವಾಣಿಯ ಜಗಕೆ ಇತ್ತು ನೀ 

ರಂಜಿಸಿ ಮೆರಿಡಿಯೊ ಗುರುಮಧ್ವ್ವಾರ್ಯ 

ಕೋಹಕ ನಾಮಕನೆನಿಸಿ ವಿ 

ಕೋಹನನ ಕಾರ್ಯನನೆಲ್ಲಾ ಇಡಿಸಿ 

ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪವಿತ್ರಾ ಮಾಡಿದಿಃ 

«44 

H ೧0 § 

॥೧೧॥ 

॥ ೧೨ | 

॥ ೧೩ ॥ 
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ಖೀಹರರ ಮಾರ್ಗದಿ ನೆಗಹಿ ನಿ 
ಶಾಜರನೆಲ್ಲರ ಸಡಿದೆ ಗದೆಯಿಂ 

ಸೂಚಿತ ಗ್ರಂಥಾ ವಿರಟಿಸಿ ಜಗಕೆ ನೀ 

ಗೋಣರಿಸಿದೆಯೊ ತ್ರಿಜಗಾಚಾರ್ಯ ॥ ೧೪ | 

ರಣದೊಳು ಫಣೆಸರೂಪಾಸೆತ್ತಿದೆ 

ಬಾಣಸಿಗನೆನಿಸಿ ಮತ್ತ ದೇಶವ ಸೇರ್ದೆ 

ಕ್ಲೋಣಿಯೊಳು ಗುಣವಾ!ಧಿ ಎನಿಸಿದೆ 

ಗಣನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗಿರಿಯನೆಗಣದೆ 
ಹಣಿದೆ ಹಿಡಿಂಬಾಸುರನ ಸೀಳಿಡಿ 

ಮಣಿಮಂತಾದಿ ದುರಾತ್ಮರಿಗೆ 
ನೀನಂತಕನೆನಿಸಿದೆ ಶಾಂತಮೂರುತಿಯೆ Il am | 

ಎಜಯರಥಳೆ ನೀ ಕೇತುನಾಥ 
ವಿಜಯ ಸಾರಥಿಯಾ ದೂತ 
ನಿಜಯದಶವಿಯೊಳ್ ಜನಿತ 
ಸೋಜಿಗ ತೋರಿ ಸಂಜೀವನ ತಂಡಿ 
ಆ ಜಗಜಟಿ ೈಗಳೆಲ್ಲರ ಸದೆಜಿ 
ಈ ಜಗದೊಳು ಸರಿಗಾಣೆ ಜಗಡೊ 
ಳು ಜಗದ್ದುರುವಹುಡೆ ೧ ನೀ ಗುರುಪೀಳಿಗೆಗೆ 1 ೧೬ ॥ 
ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿ ಮಾರುತಿ 
ಸೌಗಂಧಿಕ ನೆನದಿ ನುರುತನೊಳ್ ನೀಸೆಸೆಸಿದಿ 
ಶೃಂಗಾರ ಗೋಪಿನಂದನನ ಸಾ ಓಸಿಜಿ 
ಭಂಗಿಸಿವನವನು ಉಂಗುರವನು ತಂದಿ 
ಸಂಗರ ಹನುಮನೊಳ್ ನೀಡಿ ಮೋಹ ತೋರ್ಜಿ 
ಅಂಗಜಪಿತನ ಇಂಗಿತವರಿತ್ತು 
ಭಂಗಿಸಿದೆಯೊ ದುಶ್ಶಾಸ್ಪೃಂಗಳನು ॥ೃ॥ ೧೭. ॥ 
ಕೇಸರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನಿತಾಭೂಸು 
ರ ಸುತನ ಭೀತಿಯಾ ನೀ ಬಿಡಿಸಿದೆ 
ವಸುಮತಿಯೊಳ್ಳ ಸುರಶ್ರೇಷ ಸಂದಿನಿಸಿರೆ 

ಬ್ರ 
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ಕೋಸಲ ನಗರಾಧೀಶನ ಪ್ರೀಯ 

ವಾಸುದೇವಗನಿಃ ಸಿಡೆ ಅಧ್ವರ 

ಶೀಶನಾಜ್ಞೆಯ ತಾ ಶಿರದಿ ಧರಿಸಿ ಪ್ರ 
ಕಾಶ ಮಾಡ್ದೆ ಸರ್ವಮೂಲಗ್ರಂಥವ 

ಶಶ್ವ್ರಸನಿಯಾಮಕನೆನಿಸಿದೆ ಪ್ರ 

ಯಾಸನಿಲ್ಲಬಿ ನನವಾಸಾಜರಿಸಿದೆ- ಫ್ರೀ 

ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಅಕಿನೋದವ ಪಡಿಸಿಚಿ 

ಶೀಶನಾಚ್ಞೆಯಲಿ ಕೀಶನಾಗಿ ನಿಂದು 

ನಿಶಾಚರನೆಲ್ಲರ ಸದೆಪಿ ಗಡಿಯಿಂದ 

ಶ್ರೀಶನೆ ಸರ್ವೋತ್ಮಮನೆಂಬ 

ಸಕ್ಸಿದ್ಯಾಂತನ ತೋರಿದ ಸದ್ಗು ಣಪೂರ್ಣ 

ಸರ್ವಜೀವರ ತ್ರಾಣ- ಪ್ರಾಣ 

ಗರ್ನಿಸಿದನರೊಳು ನೀ ಗರ್ವ ಹರಣ 

ಸರ್ವಜ್ಞ್ಞಾಚಾರ್ಯ ಗುರುವರೇಣ್ಯ 

ಪೂರ್ನದೇವರ ಗರ್ವವನಿಳುಹಿ 

ಸರ್ವ ಕ೪9ರವರ ಪಡೆಯನು ಸವರಿಬಿ 

ಉರ್ವಿಯೊಳು ಜನಿಸಿದ ದುರ್ಮದಾಂಥರ 

ಗರ್ವ ಹರಣನರಾಡಿ ಕರುಣವ ತೋರಿದೆ 

ಶ್ರೀರಾಮನೇಕಾ೦ಂಶಭಕ್ತ 

ಶಾರಿಯ ಆಜ್ಞೈಯಿಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾಸಕ್ಕ 

ಧಾರುಣಿಯೊೊಳು ಸಚ್ಛ್ರಾಸ್ಟ್ರೃಕರ್ತ 

ಹಾರಿದೆ ಶರಧಿಯ ಅಣುಮಹದ್ರೂ ನದಿ 

ತೋರಿದೆ ಶಕ್ತಿಯ ಗಿರಿ ತರುತೃಣನತ್ 

ಸಾರಿದೆ ಧರಣಿಯ ಸುರಜನುಮದಿ ನ 

ಬೀರಿದೆ ಸುಜನಕೆ ಶತತ್ಪಾಮೃತವ 

ಕಾಶಿ ಕಂಡುಕವ ಧರಿಸಿದೆ 

ಕಾಶಿಜಾರೂಸಳ ವರಿಸಿದೆ 

ಕಾಶ್ಯಪಿಯೊಳು ಕಾನಿಶಾಟಯ ಧರಿಸಿದೆ 

23 

UW ne § 

॥೧೯॥ 

il 20 ॥ 

i 30 ॥ 
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ಕೀಶತನದಿ ಹೆರಿಕಾರ್ಯವ ಸಾಧಿಸಿ ಜಗ 

ದೀತಕುಲದೊಳು ಜನಿಸಿ ಮೆರೆದೆ ವೇದ 

ವ್ಯಾಸ ಪದಕಮಲ ನುಧುಪ ಜಗಖ್ಯಾ ತನಾ 

ದ ಫ್ರೀ ಮುಥ್ವಸೂರ್ಯನೆ 

ಸುಗ್ರೀವಗಭಯ ಕೊಡಿಸಿದಾ- ಮ 

ಹೋಗ್ರರಾದ ದೆ ಸಸಿಗಳ ಸನರಿದಾ- ಸ 

ಮಗ್ರ ಸಿದ್ದಾ ೦೫ ರಚಿಸಿದಾ 

ವಿಗ್ರಹಡೊಳು ಛಾತಾಸ್ಪವ ಮಾನಿಸಿ 

ಆಗ್ರಹಕಿಪುಕುಲ ಕಾಲನೆಂಜಿಸಿಸಿ 

ಉಗ್ರವಾದಿಗಳ ದುರಾಗ್ರಹ ನಿಗ್ರಹ 
ಶೀಫ್ರದಿಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹನಿತ್ತೇ 

ಹೈವಣಾಗಿರಿ ಶಿಖರಡೊಳ್ ನಿಂತ 

ಸೋಮು ಕುಲಡೊಳು ನೀನೆ ಅತಿ ಒಲನಂತ 

ಈ ಮಹಿಯೊಳು ರಸ್ಯಪೀಕದಿ ಜನಿತ 

ರಾಮಾಂಗನೆಯ ಸ್ರೇಮದ ದೂತ 

ಸೋಮತೇಖರನ ಕೇದಾರಕಟಿ ದ 

ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಾಯನ ಪೇಳ್ತ 

ಗೋನಖಾಯಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಕೇಸರಿ ಎನಿಸಿದೆ 

ಮಾರ್ಜಾಲರೂಪನ ಧರಿಸಿದೆ. ನೀ 

ನಿರ್ಜುನಾಗ್ರಜಾದಿಗಳ ಪೊರೆದೇ- ನೀ 

ಸರ್ಜಸಿ ಶತೋರ್ಡೆ ಸತ್ತ ತ್ವಗಳೆಲ್ಲ 

ಘರ್ಜಿಸಿ ಅರ್ಜುನನ ರಥಫಜಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ 

ಮೂರ್ಜಗಜಿಟ್ಟಗಳೆಲ್ಲರ ಸದಿದೆ 

ವರ್ಜಿಸಿ ಅರಿಷಡ್ಜರ್ಗಗಳೆಲ್ಲವ 
ದುರ್ಜಯವಾದಕೆ ಘರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದೆ 

ವಾಯುಕುವರ ಅಸ;ವರ 

ಕಾಯಜನಯ್ಯನ ಅಕಿಪ್ರ್ರೀಯಾ- ಶೂ 

ll ೨೨ { 

(| ೨೩ ॥ 

॥ ೨೪ | 

l ೨೫ ॥ 
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ಜೀಯಾ ನೀಸಿತ್ತೆ ಸದ್ದ ೨ಂಥನಿಸ್ತಾರಾ 

ಕಾಯಕಭಕುತಿ ಪ್ರೀರಾಮರಿಗರ್ಬಿಸಿ 

ಮಾನಸಡಳಿ ಯದುಪತಿಯ ಪೂಜಿಸಿ 

ಮಾಯನಮತವ ನಿರಾಕರಿಸಿ ನಾಜದಿ 

ಶ್ರಯರಸನ ಮೆಚ್ಚಿ ಸಿದೆ ಯತೀಂದ್ರ ॥ ೨೬ | 

ವಾತಜಾತ ಹನುಮಂತ 

ಖ್ಯಾತ ದ್ವಾಸರದಿ ದ್ರ್ರಾಪದಿಕಾಂತ 

ಭೂತಳದೊಳು ಯತಕಿನಾಥ- ಅಕಿಶಾಂತ 

ಧಾತಾಜನಕ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೀಶನ 

ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಶೀಕೃಷ್ಣನಂಭ್ರಗೆ 

ಖ್ಯಾತನಾದೆ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಪೇಳಿ ಕೃಪಾ 

ಪಾತ್ರನಾಬಜಿ ತ್ರೀ ಬಾದರಾಯಣಗೆ ॥ ೨೭ || 

ರಾಗ -. ಶಂಕರಾಭರಣ 

ರಕ್ಷಿಸೋ! ಪವಮಾನ! ಸದ್ಗುರುವರಾ ॥ಸ॥ 

ಜೀನರ ಬಂಧಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ! ಪಾವನ ಮಾಳ್ಪದರಿಂದ ದೇವ 

ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿಯು ನಿನ್ನ ಮುಂಖಡಿ ಜಗ 

ತ್ಸಾವನ ಮಾಳ್ಗುದರಿಂದ ಪವನನೆಂಬೋರಿ ನಿನ್ನ 1೪, ಸ್ಮ ॥ 

ಜ್ಞ್ಯಾನೈಶ ರೈ ವೈರಾಗ ತ್ರ ನಿನಗೆ 

ಅನಾದಿಯಿಂದಲಿ ಅದು ಯೋಗ್ಯ (ವಾಗಿ) 

ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಕೆ ಯೋಗ್ಯ 

ನಿಜ ಫನ್ನ ಮಹಿಮ ನಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ॥ ಅಹಾ ॥ 

ತನು ಚತುಸ್ಥೃಯದೊಳಗನವರತ ವ್ಯಾಸ್ತನೋ 

ಇನ್ನೂ ಮುನ್ಸೂ ಜಗತ್ಕಾರ್ಯ ನಿನ್ನ ದೋ ಹೇಮಾ ಗ 

ಬೃಹತಿನಾನುಕ ಕರುಣಾಳು ನಿನ್ನ ದೇಹದಿ 

ಭಗವದ್ರೂಪಗಳೂ ನಿತ್ಯನೋಡುತ 

ಬಹಿರಾಂತರಡೊಳು ಇನ್ನು ಮಹಾಮಣಮೆ ಅನೇಕಂಗಳು | ಅಹಾ ॥ 
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ಬೃಹತಿ ಛಂದಸ್ಸು ಅನ್ನ ಈ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ 
ಛಂದಸ್ಸಿ ನಿಂದಾ ಚ್ಛಾದಿತತ್ತ್ವದಾಶ್ರನೊ 

ಪ್ರಾ ಹಾಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸವರಾನಾದಿ 

ಸಂಹಪ್ರಾಣ ಜೀವ 

ಕ್ರೀಣಿಗಳೊಳಗೆ ನೀಪ್ರವೀಣ ಜಗತ್ತಾಣ 
ನೀನಹುದೋ ಸದ್ಗುಣ ॥ ಅಹಾ 

ಪ್ರಾ ಹಾಪಾನದಿಂದ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಣ | 

ತಪ್ಪಲು ಹುಣಸನೆಂದಸಕೋ ಈ ದೇಕಕೆ 

ಇಸ್ಸ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾನಿರದಾರುನೂರು 

ಶ್ವಾಸ ತಪ್ಪದೆ ಜೀವರು ಮಾಡಿ 

ಅಹರ್ನಿಶಿ ದೇಹನಧರಿಸರೊಃ ನಿನ್ನ 

ಒಪ್ಪಿಗೆಯಂತೆ ಸಾಧಿಸರೋ ॥ ಅಹಾ ॥ 

ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಶ್ವ್ರಾಸನಿಯಾಮಕ ಜೀವರ್ಗೆ 

ಆಯುನೆಕಾನನ ನೀವ ನರಾತರಿಶ್ವದೇವಾ 

ಜೀವರ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯದಿ ಸರ್ವಜೀವರು 

ನಿನ್ನಂತರದಿ | ಇಟ್ಟು | 

ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಹ ತೆರದಿ ತಕ್ಕ | 

ಅವಸ್ಥ್ಮಾಭೋಗ್ಯವನಿತ್ತು:ತೃರದಿ ॥ ಅಹಾ 8 

ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತ ಶ್ರೀಪತಿ 

ಪಾದಗಳಿಗೆರಗಿ ಕರವ ಮುಗಿದು ನಿಂದಿಹೆ 

ಪರಿಶುದ್ಧ ಸತ್ಕ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇನ್ನು | 

ನಿರುತ ಪೂರ್ಣ ಸ್ರ್ರಜ್ಞನಾಗೀ ಜೀವ ಸ 

ರ್ವರೊಳು ಶುಚಿತಮನಾಗಿ ಇರ್ಪ 

ಮಾರುತ ನಿನ್ನೊಳು ಅನುವಾಗಿ 1 ಅಹಾ ॥ 

ಹರಿಯು ನಿನ್ನ ಶುಚಿ ಶನುವಿನೊಳಿದ್ದು 

ಶುಚಿಪೃತ್ ಎಂದು ತಾನಿಂದು ನಲಿವನಿಯ್ಯ 

19 ॥ 

Hat 

HY 

1೫8 

1೬ಡ॥ 



ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ನಿತಲಣಾಸರ ಕೃತಿಗಳು 27 

ಅಂತಾನರದ ಗುಣತ್ರಯ ಕಂಡಿಹೆ ವ್ಯಾಪ್ತ ಸದ್ಗು ಣಉ 
ದಧ್ವಂಡ ಮಹದ್ರೂ ಪಗೆ ಮಹಘನ್ನ ಇನ್ನು ಮೃಡನಾಪೇಕ್ಷ 
ಶತಗುಣ ॥ ಅಹಾ ॥ 
ತನುರೂಸದೊಳೆಲ್ಲ ಅಣನರೂಪವಾಗಿಹೆ 
ತೃಣನೊದಲು ಸರ್ವ ಜೀವರೊಳು ವ್ಯಾಸ್ತನೊ 1೭ ॥ 

ಅಂದು ತ್ರಿಕೋಟರೂಪದಲಿ ನಿಂತು 
ನಿಂದ ತ್ರಿನಿಕ್ರಮಾನತಾರದಲೀ ಸೇನೇ ಆ 
ನಂದದಿ ಸಲಿಸುತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಿಂದು ಅಂ 
ಡದ ಬಹಿರ್ಭಾಗದಲಿ ॥ ಅಹಾ | 

ಹಂದದಿ ತ್ರಿಕೋಟರೂಪದಿಂದ ಅಂಡ ಖರ್ಸರ 
ಕಾಯ್ದ ಉದ್ದಂಡ ಮೂರುಕಿಯೊ le) 

ವಾಯು ಕೂರ್ಮುನಾಗಿ ನಿಂದೇ 

ಜಗದಾದ್ಯಭಾರವು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಿ ದೀ 

ಎಂದು ಕಾಯಜವಿತ ತರುವ ಮುಂದೇ ನಿನ್ನ 

ಗಾಯತ್ರಿ( ಪತಿಯ ಸಟ ಕೆಂದೇ ॥ A, | 

ಶೀಯರಸಾ ಶ್ರಿ ನೇಂಕಟ್ಟೆಶಾತ್ಮಕ 

ಉರಗಾದ್ರಿ ನಾಸವಿಕಲನನಿಜದಾಸ Kal 

ರಾಗ - ಮಧ್ಯಮಾನತಿ ತಾಳ - ಆದಿ 

ಪವಮಾನ-ಪಾವನಮೂರ್ತಿಯುಂ ನೀನು ಕಾವುಡಿನ್ಮುನು 8 ಸ॥ 

ಭುವನ ಜತುರ್ದಶದಲ್ಲಿಹ ಜೀವರ 
ಜೀನನ ನಿನ್ನ ದೋ ದೇವನರೇಣ್ಯ ಅ.ಪ 

ತೃಣಜೀವಗಾದಿ ಸರ್ವ ರೊಳು ನಿಂತು 

ಗುಣಕಾಲಕರ್ಮಕ್ಕನುಗುಣನಾಗಿಹ ಫಲವನೀನಿತ್ಮ 

ಸ್ಷಣಬಿಡದೆಲೆ ನೀನಗಣಿತ ಕಾರ್ಯವ 

ದಣಿಯಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಧಣಿಗರ್ನಿಸುವಿಯೊ aN 

ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರುವರೇಣ್ಯನೆ ನೀನು-ಯಜುಸಾರ್ವಭಳಮು 

ನಿಜ ಪಾದಾಂಬುಜವ ತೋರಿಸೊ ಇನ್ನು 
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ಈ ಜಗ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ನ್ಯಾಜದಿ ಮಾಡು 5 

ನೀ ಜಯಾಪತಿಗರ್ಬಿಸಿ ಅಜಸದ ಸಡೆದೆಯೊ | 

ಕೋಟಿತ್ರಯರೂಸಪನೆ ಕಾಯ ನಿವುದಯ್ಯ-ದಾಟಸು ಭವಶರಧಿಯ 

ಪಾಟುಪ ಟ್ರ ಡ್ಲೆಲ್ಲ ನೀಸರಿಯಾ 

ಸಾಓಟಿಂ ಬಟ "ಎಲಾಟನೇತ್ರ ಬೆ 

ನ್ನಟ್ಟ್ಟ ಬರಲು ಕೇಬಾರಕೆ ಅಟ್ಟೃದೆ | 

ಮರಣ ಜನುಮಂಗಳು ಬಂದರೆ ಬರಲಿ-ಹರಿಗುರುಗಳಲಿ 

ಸ್ಮರಣೆಯು ತಪ್ಪದೆ ನಿಶ್ಚಲವಿರಲಿ 

ಉರುತರ ಹರಿಸರ್ವೋಕ್ಕಮನೆಂಬುವ 

ತರತನು ಭೇದನು ನಿರುಶಪ್ರ ಇರಳಿ | 

ಶ್ರವಣ ಮನನಾದಿ ಭಕುತಿಯನ್ನು. ~ಪವನರಾನ 

ನೀಕೊಡು ಅನುಮಾನಿಸಬೇಡವೋ- ನೀ ಇದಕ್ಕಿನ್ನು 

ಭನನೋಜಕ ಪ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ 

ನನ್ನೊ ಳಹೆೊರಗಿಹಸೆಂಬುವುದನು ತೋರೋ || 

ರಾಗ - ಖಡಕು 

ಹನುಮಂತ | ಹನುಮಂತ | ಹನುಮಂತ ಕ 

ಹನುಮಂತ ಹರಿಯ ಮತ ನಿರುತ ಗುಣಿಯುತ 

ಜನರ ಪೊರೆಯುತ ತತುವರೊಳು ಪ್ರೇರಿತ ॥ ಅ, 

ಪನವಣಾನ | ಪನಮಾನ | ಪವಮಾನ | ಪವಮಾನ | ಪರಮ 

ಸಾವನ ಅಣುಮಹೆ ದ್ಭನ | ಪನಧಿಲಂಘನ 

ನೀತಿಹೋತ್ರನ ಪಡಿಸಿ ತೃಸ್ತಃ 

ರಾಮವಂದನ ವನಾಡುತ ಮನದಿ | ಆನಂದ ಅನಂದ ಆನಂದ 

ಆನಂದದಿಂದ ತ್ವರಿಯಾ | ಹಾರಿ ಶರಧಿಯಾಸೀತಾಕೃ ತಿಯಾ 

i ಪೇಳಲು ಜೀಯಾ 



ಹರುಷ ಅತಿಶಯ ಉಕ್ಕಲು ಕೈಯ । 

ರಾಮಾಲಿಂಗನದಿಂದ ಆನಂದ ತಾನಿಂದಾ ತಾನಿಂದ ನಿಂದ 

ತಾನಿಂದಾ ಕಪಿಗಳ ವೃಂದಾ ನೆರಹ ಆನಂದ ರಣನಖಖಳೆಂದಾ 

ಶಿಲೆಗಳತಂದಿ ಸೇತುಬಂಧನ ಮಾಡಿಸಿನಿಂದಾ ರಾನಣನದಧೆಗೆಂದಾ 1೧1 

ಫ್ರೀರಿಾಮ ಫ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರ್ರ್ರೀರಾನಾಾ ಪದ ಪ್ರೀತ ಪ್ರಖ್ಯಾತ | 

ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸ್ತ ಖ್ಯಾತ ನರಧೃತ ! ತ್ರಿಜಗ ಖ್ಯಾತ ಅತಿ ಮಹಾಗಥ 

ಯದುಪತಿ ಪ್ರೀತಾ | ಸುರರ ಸೇವಿತಾ। ಗರಳಭುಂಜಿತಾ 

ಸತಿಗೆ ಪೂವಿತ್ಮ । ಭುಜಬಲಯುತಾ | ಧೀಮಂತಾ 

ಧೀಮಂತಾ | ಧೀನುಂಂತಾ। ಧೀಮಂತ । ಭಾರತೀಕಾಂತಾ 

ದುರುಳ ಮುಣಿಮಂತಾ | ಸೆಣಸಿಒರೆ ನಿಂತಾ 

ಹರಣನಾಡಿ ಪಂಥಗೆಲಿದು ತಾನಿಂದಾ 

ಪ್ರುಣಯನಾಗಿ ನಿಂತಾ | ಕೀಹಕಸ ಭಸ್ಟಿಂತದೊಳು ತಾ 

ನೋಡಿ | ತಾನೋಡಿ । ತಾನೋಡಿ । ಕಾನೋಡಿ ಅನನೊಳು 

ಕೂಡಿ ಕೈಯ ಹಿಡಿದಾಡಿ | ಕೇಳಿಯೊಳು ಕೂಡಿ ಉರದಿಶಿರ 

ನೀಡಿ | ಮಾಂಸಮುದ್ದೆಮಾಡಿ ನೆಲಕೆ ಈಡಾಡಿ ನಲಿದುತೋರಿದಾ 1೨1 

ಆನಂದ ಅನಂದ | ಆನಂದ! ಅನಂದ ತಾನಿಂದ | ಶ್ರೀಮ 

ದಾನಂದ ! ಆನಂದ ಬುಧಣನಕ್ಕೇಶದಿಹ ಮನ | ನೋಡಿ ಜೀ 

ವನ! ಸೂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಸಾವನ ವಾದಿಭಂಜನ 

ಬಾದರಾಯಣ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತ ತಾನಿತ್ಸ 

ತಾನಿತ್ತ | ಕಾನಿತ್ತ। ತಾನಿತ್ತ ಜಗಕತಿನೋದ | ಶಾಸ್ತ್ರ 

ಸನ್ಮುದ | ತೋರಿಸರ್ವದ | ಜೀವರು ತ್ರಿವಿಧ [ತರತಮಚಭೇದ 

ಹರಿಯೆ ಸರ್ವದ | ಜಗತ್ವ್ವಾಪುದ | ಈಶವಾಸ್ಯದೀ ಜಗಸತ್ಯ 

ಜಗ ಸತ್ಯ | ಜಗವು ಸತ್ಯ। ಜೀವರು ನಿಶ್ಯ ಕಾರಣ ನಿತ್ಯ 

ಕಾರ್ಯ ಅನಿತ್ಯ | ಪ್ರಕೃತಿ ಸತ್ಯ | ಸುಗುಣನೆ ನಿತ್ಯ 

ಭೇದವು ನಿತ್ಯ! ದ್ರೆ 3ನ ಸತ್ಯವೆಂಬ ಶ್ರಿ 

ವೇಂಕಬೇಶನ ನಿಜದೂತ ೩! 

ರಾಗ -- ಆಠಾಣ ತಾಳ -. ಜರಿ 

ಅನುಮ-ಏಸಿದದ್ದು ತಮಹಿಮೆ-ಪೊಗಳನು 

ಪಮ ಜೀನ ಜೀವೋತ್ತಮ-ಸುರಸಾರ್ನಭಾವಮ-ಹನುಮ ॥ ಪ| 



ರ್ಯಾ 
hed ಳು 

ಭೀಮ ರಿಸ್ರುಕುಲಭೂಮ-ಯತಿಕುಲಸೋಮ 

ಘಫ್ರೀಮದಾನಂದ ಮಖುನಿಮುಹಿಮಾ | ಅ.೫, 

ಜೀಯ- ಈ ಸಯೋಜಾಂಡದೊಳಿನೈ ಹೆಯಿ್ಠ- ಬಲದೊಳು 

ಶೌರ್ಯ-ಕಾಯನೋಡಲು ಆ ಖಹೌಶ್ಮ ಸಮನು 
ನಿನ್ನೊಳು ಹೆರಿಯರೂಪಗಳೆನಿತು ಇಹುದಯ್ಯ 

ಫೀಯರಸನ ಪೂರ್ಣಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷ ನಿನ್ನಫಿಹುವು ಇನ್ಸೆ ಷ್ಞ್ಯಯ್ಯ 

ಫೀಯರಸ ಫ್ರೀ ಶಿಂಶುಮಾರನು ನಿನ್ನ ಮುಖಕಮಲದಲ್ಲಿಹನೋ 

ವಾಯುುಮೂರುತಿ ನಿನ ಟೆ ನಾಸಾಗ್ರದೊಳು ಶೋಚಿಸ 

ಮತ್ತ $ಮಖಾರುತಿಯು ಜೀಯ - ನಿನ್ನಯ ನಾಸನೃಷ್ಠದಿ 

ಕೂರ್ಮ ಮೂರುತಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಸಿಹನು ನಯನದ್ವಯದಿ 
ಕನಿಲವಿಷ್ಕ್ಹು ಶ್ರವಣದ ಸಯಗಳೊಳು ಕೃಷ್ಣರಾಮರು 

ಆರ್ಯ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ಯಂ ಗ್ರೀನಲಲಾಟದೊಳು 

ನಾರಾಯಣ ಇಹನು ॥( 

ಅಹಹ ಬಾಹ ದುರಿತದ ರಾಶಿಗಳ ಕಾನನಳೆ ನೀನೆ ದಾವ 

ಬಾಹುದ ಸ ಯಗಳೋಳ ಲಿ ಸ ಬುದ್ಧಿ ರೂಪಿರೆ 

ಬಾಹುಬಲವಿನ್ನೆಷ್ಟಯ್ಯ-ಅಹೆದು ಸವನ ಹಸ್ತಕೊಳ್ 
ಪಾನನ್ಸ ಫ್ರೀ ಬಾದರಾಯಣ ಕಂಗೊಳಿಪನಯ್ಯ 

ಪಾಕಿ ಪವನನೆ-ನಾದದ್ವ್ದಯದೊಳು ಹಂಸನಾಮಕ 

ಶ್ರೀಹರಿಯು ನೆಲೆಸಿಹನ. 

ಅಹುದಹುದು ಕೇಶವ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸುಧ್ಯಸ್ನ್ಯಾನದಲಿ 

ಸಲೆ ಬೆಳಗುಕಿಹನು 

ಮುಹಮಹಿಯ ನಿನ್ನಯ ಪಾದಪೃಷ್ಠದಿ 

ಹೃಸೀಕೇಶ ಹರಿಯುನಿಂಕಿಹನು 

ಇಹರಯ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಾನುಜಾನುಗಳಲಿ ಯಜ್ಞ ಶತೀಧರರಿಹಥು 

ಮಹಿದಾಸವಾಮನ ಕಟ ಪ್ರದೇಶದಿ ದಿಟ್ಟ ರಾಗಿಹರು ಕ್ಷ 

ಪ್ರಾಣನೀ ಜಗತ್ರಾಣ ನನನಾಲಸ್ಕಂದನೊಳಿಂದ್ರ ಶೇಷರುಗಳ್ 
ಪ್ರಾಣವಾಯು ದಿಗ್ಗೇವತೆ ನಿನ್ನ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿಹ 

ನನಮಾಲೆಯಲ್ಲಿಹರು 
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ಗುಣನಿಧಿಯೆ ತದುಪರಿ ಸೂರ್ಯವರುಣ ಅಶ್ವಿನಿಗಳೆಲ್ಲ 

ವಾಮವನನಮಾಲದೊಳಲ್ಲಿ ಇರುತಿಹನು 
ನುಣಿದು ಸೇವಿನ ಜಯಂತ ಮನುಯಮ 

ತದನಂತರ ವನಮಾಲೆ ಸುಲ್ಲಿಹರು 
ಜಾಣ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದಕ್ಷಿಣ ವನಮಾಲದೊಳು 

ಆಶ್ರಯಿಸಿ ತಾನಿಹರು 
ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನ 

ವನಮಾಲದಲ್ಲಿಹರು ay 
ಬೋಧ- ನಿನ್ನ ನಾಭೀಕನುಲದಿ ಪದುಮನಾಭನು ಸಲೆ ಚಿಳಗುತಿಹನು 
ಮಾಧನ ಮಧುಸತಾದನರು ನಿನ್ನೊಳು ವಾಮದ ಕ್ಷಿಣ 

ಕುಸ್ತಿಯೊಳಿಹರು 

ಹೃಹಡಯ ಮಧ್ಯದಿ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಮಕ ಹರಿಮೂರುತಿ 
ನಿನ್ನಾಂತರದಿ ನಿಂತಿಹನು 

ಪಾದಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಯಷಭ ಗೋವಿಂದ ಮೂರುತಿ 
ಅಲ್ಲೆ ಇರುಕಿಹರು 

ಮುದದಿ ನಿನ್ನಯ ವಕ್ಷದೊಳು ಫೀ ನರಹಮೂರುತಿ 
ಅಲ್ಲೆ ನೆಳೆಸಿಹನು 

ಎದುರಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕಪೋಲಬೊಳು ಫ್ರೀ ವಾಸುದೇವನು ಇಹನು 

ಬಓಿಧಿವಾಯಂಗಳು ನಿನ್ನಯ ವಾಮಭುಜದೊಳು 

ಮುದದಿ ನಿಲಿಯುತಿಹರು* 

ವಿಧಿ ವಾಯುಸತಿಯರು ದಕ್ಷಿಣಭುಜದೊಳು ನುತಿಸುತಿಹರು | ೪ | 

ನರ್ವಶಕ್ಷಿ ಹಸ್ತೆರಡೆಲ್ಲ - ನಿನ್ನಯ ಹೃದಯದಾಭರಣ 

ಸನನಿಸಿರ್ಪುದು ಕ್ರಮದಿ - ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಿಷ್ಠೆ ಸಂನಿತ್ಸ್ಫೂರ್ತಿ 

ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭವಹಾರಿ ನಿನಗೆ ಕಲಾನಿದಾ ಕ್ರಿನುಕಿ ನಿಯತಿ 

ನನಾಯಾಕಾಲ ಪುರುಸ ಈ ಪರಿಯು 

ಜೀಮೇಶ ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆ ಗುಣಗಳ ಪೊಗಲಳನವೆ! 

ಸ ಮತಿಸತಲಿಹರು, 



ಹರಿಮುಖಾದ್ಯರಿಗೆ ಜೀವರೆಸಗುವ ಕಾರ್ಯಗಳು 

ಲನಲೇಶ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ನಡೆಯದೊ 

ಸವನಕಾನಮೂರುತಿ ಹರಿಯ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷ ನಿನ್ನೊಳು 

ಇಟ್ಟು ಇರುವುದು ಇನ್ನೆಷ್ಟೊ 

ದೇನ ನಿನ್ನಯ ಖ್ಯಾತಿ ಎಷ್ಟೋ -ಬಲದಿ ಶೇಷತೈಲನ ತಂಬಿ 

ಕಾವುದಯ್ಯ ಶೀ ನೇಂಕಟೇಶನ ಪ್ರೇಮದ ದೂತ 

ರಾಗ - ಪೂರ್ವಿ 

ವತಾರುತೀ ಜ್ಞಾನ ಮೂರುತಿ 

ಬಾರಿಬಾರಿಗೆ ಬಹದುರಿತ ಸರಿಹರಿಸಯ್ಯ 

ಜೀವ ಕೃತಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳೂ . ಹಗಲಿರುಳೊಳು 
ಕ ವಮಾನ ನೀನೆ ನಡೆಸೆ ನಡೆಸೋರು ತತ್ತ ತೇರು 
ಭವಬಂಧ ಹೆರಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ.- ಬೇಡುವೆ ಜೀಯ 
ಶವಪಾದ ಬಾಸ್ಕವ ಕೊಡಿಸಯ್ಯ-ಯಾಕೆ ನಿರ್ದಯ 

ಬಹ. ಜನುಮವನೆತ್ತಿ ಬಂಜಿನೊ- ಇಲ್ಲಿ ನಿಂದೆನೊ 
ಅಹರಹರ ನೀ ನಜೆಸೆ ನಡಿನೆನೊ-ನುಡಿಸೆ ನುಡಿನೆನೊ 
ಇಹಸರ ಸಾಧನ ನಿನ್ಸಿಂದ-ಎನ್ನ ಕೈಯಿಂದ 
ಬಹುಪರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಭವದಿಂದುದ್ದ ರಿಸೆಂದೇ 

ಸಂಕಣೋದ್ಭವ ಪದವ ಪಡೆನಯ್ಯ- ಆರೆಣಿಯಯ್ಯ 
ಕಿಂಕರರೊಳಗೇಕೆ ನಿರ್ದಯ-ನಂಬಿದೆನಯ್ಯ 

| 

ತಾಳ 

| 

| ಅ, 

ಶಂಕಂಠಾನತ ಪೂಜಿತಾಂಭ್ರ)ಯ ದಯೆ ತೋರಯ್ಯ ಶ್ರಿ 
ವೆಂಕಟೇಶನ ಮುಂದೆ ನಿಂದಿಹ ಎ ಭಕ್ತಿಮಿಂದಿಹ 

ರಾಗ - ಬೇಹಾಗ” 

ಮಾರುತೀ ಕೊಡು ಭಕುತಿ - ನುಡಿಸು ಕೀರ್ತಿ 
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ತೋರೊ ನಿನೊ ಳು ಇಹ- ನಿರ್ಮಲ ಮೂರುತಿಯ ॥ ೪, 



ಒಟ ಹತತ ಚು ಇಸ ಗೆ ಆನನ 

ಶ್ರವಣಮಾಡಲು ಭಕುತಿ ಅಆವಕಾಲಕು ಇತ್ತು 
ತವ ಪದ ದಾಸರ ದಾಸ್ಯ ಕೊಡಿಸೋ ದೇವ 

ಕೀರ್ತನದೊಳು ಹರಿಕೀರ್ತಿ ಕೊಂಡಾಡೆ ಸಂ 

ಕೀರ್ತನ ಭಕುತಿಗೆ ಕರ್ತದಾತ ನೀನೆ 

ಸ್ಮರಣೆಯು ಹರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರುತವು ನಿನ್ನ ಛಿ 
ಕರುಣಿಸಿ ಪೊರೆಯೊ ಗುರುವರ ಸ 

ಪಾದ ಸೇನೆಯ ಕೊಡು ಸಾದರದಿಂದಲಿ 

ಶ್ರೀಥರನಾ ಕೃಸಾಪಾತ್ರನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ 

ಅಜ್ಯ್ಯುತನಿಗೆ ನೀನಷ್ಚುಮೆಚ್ಚಾಗಿಹೆ 

ನಿಚ್ಚದಿ ಹರಿಪಾದಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಸಯ್ಯ 

ವಂದನಾಭಕುತಿ ಎನ್ಸ್ಟಿಂದ ನೀನಕಾಡಿಸಿ 

ನಂದನಂದನಗಾನಂದ ಪಡಿಸೊ ದೇವ 

ದಾಸಭಕುತ್ತಿಭಾಗ್ಯ ಆಶಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ 

ವಾಸುದೇವನ ನಿಜ ದಾಸನೆ ಸರ್ವದಾ 

ಸಖ್ಯಭಕುತಿ ಕೊಡೋ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣೇಶನೆ 

ಮುಖ್ಯಕಾರಣ ಹರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೇಮಪಾತ್ರ 

ಆತ್ಮ ನಿವೇದನ ಭಕುತಿಯನ್ನು ಸರ 

ವಾತ್ವಾನಲ್ಲಿತ್ತು ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮ ನೆಂಜಿನಿಸೊ 

ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹೊ ಡೇನ 

ಆವಕಾಲಕು ಪವವಕಾನ ನೀನೆ ಗತಿ 

ಸಂಕಟ ಹರಿನ ಶ್ರೀ ನೇಂಕಟೇಶನ ದೂತ 

ಭಂಟಿನೆಂಡಿನಿಸೆನ್ನ ಸಂಕಟ ಹರಿಸಯ್ಯ 
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ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ನಿಕಲದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು ಡಿಕ 

ರಾಗ - ಸುರಟಿ ತಾಳ - ಆದಿ 

ಭಾರತೀಪತಿ ಮೂರುತಿ ಮಾರುತಿ ಕಾಯೊ ಪಃ 
| 

ಘೋರದುರಿತಾಘ ಪರಿಹಾರ ಸುಸಮಾರ ಧೀರಾ | ಅ, ಪಸ 

ಸತ್ತ್ವ ಸತ್ತ್ವ್ವಾತ್ಮಕ ತತ್ತ್ವ ದೇವತೆಗಳ 

ಕೃತ್ಯಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ನೀ ನಿತ್ಯನಿಯಾಮಕ ಗುರು HAH 

ಪಟುತರಾಂಗನೆ ಧೂರ್ಜಟಯ ಸೇನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ 

ದಿಟ್ಟ ಶೇಷ ಪಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟು* ತೊಟ್ಟಿ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಪದ 1೨॥ 

ಸಂಜೀವನೆ ರಿಪುಕುಂಜರ ಮಸ್ತಕ ಭಂಜಿಸಿದ ಧ- 

ನಂಜಯನಾಗ್ರಜನೆ ಮೂರ್ಜಗ ಗುರು NAN 

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೂರುತೆ ಜಗಚ್ಚೇಷ್ಟಾಪ್ರದಾಯಕ 
ದಿಟ್ಟ ನೀ ಪ್ರವಿಷ್ಕ ಸರ್ವಸೃಸ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ತೊಟ್ಟ್ಯರುನೆ 1೪॥ 

ಮುಖ್ಯ ವಾಜ್ಯನು ದೇವ ಅಮುಖ್ಯ ವಾಜ್ಯನು ನೀನು 
ಮುಖ್ಯ ಜೀವ ಕೋಟಿಯೊಳು ಪ್ರಮುಖನಯ್ಯ 

ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ 1೫॥ 

ಶ್ವಾಸ ನಿಯಾಮಕ ನಿಶೆಯೊಳು ನಿದ್ರೆಯೊಳು 
ಅಸುರಾದಿ ಜೀವರೊಳು ಶ್ಹಾಸಭೂರ್ಭುವನೆನಿಸುವೆ 1೬೫1 

ಸರ್ವನಿಯಾನುಕ ತರ್ವಕೊಂದಿತಪಾದ 

ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶ್ರೀ ನೇಂಕಟೀಶನೋನ£ ನೆ ಮುಖ್ಯನೆಂದೆ 1೭ ॥ 

ರಾಗ - ಆರಭಿ ತಾಳ - ಅದಿ 

ಪ್ರಾಣಾ - ನೀ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣ - ಗೀರ್ವಾಹಾದ್ಯರ ಮಣಿ 
ಜೀವಗಣ ಗುಣಕಾರ್ಯ ತ್ರಾಣ ಅಗಣಿತ ಮಹಿಮ ಪ 

Ws ma 



ಖರ ಸಾತ ಸ್ಯ ಟ್ಟ 

ಇನ್ನೆಣೆಯುಂಟಿ ತ್ರಿಭುನನ ತ್ರಾಣ ನಿನ್ನ 
(ಆಣತಿಯಂತೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ) 

ಅಣುಘನತೃಣ ಮೊದಲು ಫಣೆಗಣ್ಣ-ಸುರ 

ಗಣಾದ್ಯಮರರೊಳಗನನರತ ನೀ ಘನ್ನ 

ಫಣಿರಾಜಗುರು ಸಿನಗೆಣೆಯುಂಟೆ ನೀರಜಭ 

ವಾಂಡದೊಳು ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಬಾದರಾ 

ಯಣನನುಗ ಆನಂದಗುಣಭರಿತ ಕೃತಿರ- 

ಮಣನ ಸುತೆ ರಮಣ ನೀ ಕ- 

ರುಣಿಸಿದರುಂಟು ಶ್ರಿಃ ಹರಿಯ ಕರುಣಾ | ಅ.ಪ, ! 

ಮರುತಾ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಿಂದಲನನರತ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ 

ನಿರುತಾ ಜಗಕಾರ್ಯದೊಳು ಸತತ ನೀ ಬಿಡದಿರೆಡರಿಲ್ಲ 

ಮರುತಾ ಜಗಚೇಸ್ಟೃಪ್ರದ ನೀನಹುದೊ ಶಕ್ತಾ 

ನರ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೀ ಹೆರಿಗೆ ಭಕ್ತಾಗ್ರಣಿಯೆ ಯಂತ್ರೋ - 

ದ್ಸ್ಯಾರ ಶ್ರೀಹನುಮಂತಾ ಬಲಭೀಮ ಗುರು ಮಧ್ವ ಶಾಂತಾ ತ್ರಿಕೋ 

ಬರೂಪಧರ ಖ್ಯಾತಾ ಸುರಾಸುರನರೋರಗಗಳನವರತ 

ಸರ್ವವ್ಯಾಪಾರ ನೀನಡೆಸಿ ಪೊರೆನ ಸಗ್ನುರುವರ ಸುಸವಿಕಾರಾ 

ನೀರಜಾಂಡವ ಕೂರ್ಮರೂನದೊಳು ನಿಂದು ನೀ 

ಭಾರವಹಿಸಿ ಮೆರೆದೆ ಶ್ರೀ ವಾಯು ಕುವರಾ Ke) 

ಸೃಟ್ಟ ಗೊಡೆಯನಿಗೆ ನೀನಿಷ್ಟಪುತ್ರ 
ನಿನ್ನಸ್ಟುಜ್ಞ್ಞಾನ ಪರಮೇಸ್ಕಿ ಗಲ್ಲದೆ 

ಎಷ್ಟ್ಟು ನೋಡಿದರು ಇತರರಲಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟರೆಣೆಯಿಲ್ಲ 

ತುಸ್ಕಿಪಡಿಸುನೆ ಹರಿಯ ಜೇಷ್ಟದಾಯಕ 

ಶ್ರೇಷ್ಟ ಮೂರುತಿ ಕನಿಶ್ರೇಷ್ಟ್ಯ ನೀನೆನಿಸಿ ಲಂಕಾ 

ಶ್ರೇಷ್ಟೃನೆನಿಸಿದ ದುಷ್ಟೃದೈತ್ಯನಾ ಮಜವನ್ನ್ನ 

ಹುಟ್ಟ ನಡಗಿಸಿ ಸುಟ್ಟ ಲಂಕ ಸಟ್ಟಣನನ್ನು 

ಪುಟ್ಟದಾಗಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟಿನು ಮಾಡಿ ಆ 



ತೆ6 ಸುಸು ಲತ ಈ ಘಾ ಇ ಸರ್ಟ ಧಾ ರ್ ನಜ ನ 

ದುಷ್ಕ್ರಭಾಷ್ಯಗಳ ಕಸ್ಸೃಹರಿಸಿ ಖು 

ರ್ದುಷ್ಕೃತತ್ವವ ತೋರ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ಕನು ಜೀವ .. 

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೂರುತಿ ಸರ್ವ ಕಷ್ಟ ಹರಿಸಿ ನಿನ್ನ 

ಇಷ್ಮ ಭಕುತರ ಸೇನೆ ಕೊಟ್ಟು ಶೀ ಹರಿಯ 

ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮುರುತಿ ತೋರೋ ಇಸ್ಟೈದಾಯಕ ಗುರು 

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾರುತಿಯೆ ॥ ೨ 

ಈಶ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಈ ನಶ್ವರ ದೇಹದೊಳು 
ಆ ಸಮಯದಲಿ ಅಪಾನನಿಂದೊಡಗೂಡಿ 

ಪ್ರಾಣೇಶ ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜೇತನನಹುಜೋ 

ವಾಸವಾಗಿರುವನಕ ಈ ಶರೀರ ಕಾರ್ಯ 

ಶಾಶ್ವತ ನಡೆಫುದೋ ಕಲ್ಪ್ರಾವಸಾನ ಮೋಸ್ಷಪರಿಯಂತ 

ಲೇಶಬಿಡದೆಲೆ ಬಸಪ್ಪ ಜಡದೇಹದೊಳು 

ನೀ ವಾಸವಾಗಿಹೆ ದೇವ ಶಾಶ್ಚತನಾಗಿ 

ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದಲೆ ಊರ್ಧ್ವ್ವಗಮನದಿ ಪ್ರಾಣ 

ಅಪಾನನಿಂದಗಲಲೀ ದೇಹ 

ಭೂಶಯನ ವಾಸ ಜಡವೆಂದೆನಿಸಿ 

ಆ ಶರೀರವು ಭೂತಪಂಜಕದಿ ಸೇರುವದು 

ಪ್ರಾಣೇಶ ನಿನಾಗ ಹೆಯನ್ನು ಸೇರುವೆ 

ಎಸು ಹರಿತೆಯೊ ಅನಿಲ ಶಾಶ್ಚತನು ನೀನು 

ಅಶಾತ್ರೃತ ದೇಹಗಳ ಮಾಳ್ಪ ನಿನ್ನಯ] ಕಾರ್ಯ 
ಏಸುಕಾಲಕು ಜೇಹೆದಿಂ ಮೃತರೈೈಯ್ಯ ಜೀವರು 
ಶೀಶನಾತ್ಮಜ ನೀನಮೃತನೆನಿಸೀ ಮೆರೆವೆ 

ಈಶ ಪ್ರೇರಣೆ ನಿನಗೆ - ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಮಗೆ 
ಅಸುಪತಿಯೆ ನಿನಗಿದು ಹೊಸ ಪರಿಯಲ್ಲವೊ 
ನಿಕಾಸಲಾಗಿರುಸು ಶ್ರೀ ನೇಂಕಟೇಶನ ಸಾದ 

ದಾಸನೆನಿಸೊ ಪನನೇಶ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ನಿಶ್ಶಲನ 



ಎರರ್ ಕ್ರ ಕಾ ಅಗ ಇರಲು ಸುಲ ಕೃತಿಗಳು 3' 
ತ್ಸ 

ದಾಸ - ಎನ್ನ ಮನದಾಸೆ ನೀ ಸಲಿಸಿ ನಿಜ 

ದಾಸಜನ ಸಹನಾಸವಿತ್ತು ಅನಿತ ಭವ 

ಪಾತ ಸಡಿಲಿಸಿ ಸುಖವಾಸವೀಯೊ - ರುಮಾಡಿರಿಶ್ಚ (ಷಿ 

ರಾಗ - ಮಧ್ಯಮಾವತಿ ತಾಳ - ಟಿ 

ಪ್ರಾಣರಾಯನೆ ನಿನ ಗೆಣೆಯುಂಟಿ ಪಾಲಿಪ ಕ 

ರುಣಾಶಾಲಿಗಳನು ಫಣೆಗಣ್ಣ ಮೊಜಲಾದಮರ 

ಗಣದೊಳು ಇನ್ನು ನಾಕಾಣೆ ಮುನ್ನ ಪಗ 

ಗುಣನಿಧಿಯೆ ಎಣೆಯಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಯ 

ಅಣು ಮಹಘನರೂಪ ಕ್ರಿಯೆಗಳು 

ಶಣಬಿಡದೆ ನೀನಖಿಳಜೀನರ ತ್ರಿ - 

ಗುಣ ಕಾರ್ಯವ ಗೈನೆ - ಮುಖ್ಯ ಆ, ಪ, ಗ 

ಅನುಚಿತೋಚಿತ ಕರ್ಮ - ಜೀವರೊಳು 

ನೀನೆಸಗಿ ಶೋರ್ಪುಡಿ ಧರ್ಮ- ನಾನರಿಯೆ ಪ್ರತಿ 

ಹೆಣದಿ ವನಾಡುವ ಕರ್ಮ - ಎನ್ನನುಭವಕೆ 

ತಂದಿಡುವುದೇ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ - ನಾಕಾಣೆ ಮರ್ಮ 

ಜನುಮ ಕೋಟಗಳಿಂದಲಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಬಂದಿಹ 

ಎನ್ನ ಕರ್ಮವ ಅನಿಲದೇವ ನಿನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ 

ಎನಿತು ಇತರನಿಮಿಷರು ಮಾಳ್ಸ್ರರು 

ಜ್ಞಾನದಾಯಕ ನೀನೆ ಎನ್ನಯ 

ಮನದಲಿಹ ಜಂಜಡವ ಕಳೆದು 

ಕೋನ ಕರ್ತನು ತಾನು ಅಲ್ಲದೆ 

ನೀನೆ ಸರ್ವದ ಕರ್ತನೆಂಬುವ 

ಜ್ಞಾನ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಮರಣೆಯನು ಸಾನುರಾಗದಿ ಇತ್ತು 

ನಿನ್ನ ಮತಾನುಗರಲ್ಲನವರತ ಇಡು 

ಆನೇಕ ಜನುಮ ಜನುನನಾಂತರದೊಳು ॥೧8। 
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ಶ್ವಾ ಸನಾಮಕ ನೀನು - ಜಗದೀಶ ನೀ ಜೀ - 

Hy ಸರ್ವಶಕ್ಕಾನು - ನೀ ತಾ ಸಿಗೊಂಭೈನೂರು 

ಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ~ ಈ ಶರೀರದಿ ಜೀವರಿಂ 

ಬಿಸಗುವೆಯೊ ನೀನು - ಉಸುರಲೇನಿನ್ಬು 

ವಾಸುಜೀವಗೆ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಅ. 

ಶೇಷತತ್ತ್ವ್ವ ಕ್ಕೀಶನಾಗಿಹೆ 

ವಾಸವಾ ಬೇಳ್ಳೊಕೊಳು ಇನ್ನು 

ಈ ಸುಭಾಗ್ಯನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ 

ಏಸುಕಾಲಕು ನೀನೇ ಗತಿಯೆಂದು 

ಈಶ ಶೇಷ ಖಗೇಶ ಪ್ರಮುಖರು: 

ದಾಸರಾಗಿಹರಯ್ಯ ಬಿಡಜಿ 

ದೇಶಕಾಲಗಳನ್ಲಿ ನಿನ್ನೊಳು 

ಸೂಸುವಾ ಅತಿಭಕುತಿಯಿಂದಲಿ 

ಈಶ ತನದಲಿ ನಿನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಸೆ 
ಶೇಷ ಪದನಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಶ 

ನ ಶಯನಸೇವೆ ಸಂಸದವನಿತ್ತೆ 

ಭಕುತ ಜನರ ಬಂಧೂ - ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ನೀ ಪ್ರಥ- 

ಮಾಂಗನಹುಜಿಂದೂ ಈ ಸಕಲ 

ಜಗದಾ ಚೇಷ್ಟೃಸ್ರದನೆಂತೆಂದೂ ನೀನೆ 

ಭಗವತ್ಯಾರ್ಯ ಸಾಧಕನೆಂದೂ ಸಾರುತಿದೆ ಶ್ರುತಿ ಇಂದೂ 

ಲೋಕಮಾತೆಗೆ ನಮಿಸಿ ದಶ2ರ 

ನಂದನನ ಸಂಹರಿಸಿ ನುಖದಾನಂದ 

ನಾ ಭಂಗಿಸಿ ರಘುನಂದನಗೆ 

ಮುದದಿಂದ ನಂದಿಸಿ ನೊಂದ ದೃ ಎ 

ಪದನಂದನೇಯಳಾ - 
») 
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ಸಂದಪಡಿಸಲು ಕೊಂದೆ ಉರವ 

ವೃಂದವೆಲ್ಲವ ಸವರಿ 

ಸಂದನಂದನಗಾನಂದ ಪಡಿಸಿದೆ 

ಇಂದಿರೇಶ ತ್ರೀ ನೇಂಕಟೇಶನೆ 

ಎಂದಿಗೂ ಪರದೈವನೆಂದು 

ಬಂದು ಬೋಡೆಯನಿತ್ತ ಆ. 

ನಂದತೀರ್ಥ ನೀ ಸಮರ್ಥಾ fall 

ಇಗ -. ಶಂಕರಾಭರಣ ಠಾಳ - ಅಟಿ 

ಪಾವನಾ ಗುರ ಪವಮಾನ |) ಪಳ 

ಪಾವನ ಗುರು ಪವಮಾನ ಜೀವ 

ಜೀವಕೋಟಗಳ ಸಾಧನ ॥ ಆಹ ॥ 

ಆವಾವ ಕಾಲದಿ ಸಲಹುವ? ಕರುಣೆ ಕೃಪಾ 

ಪಾನಲೋಕನದಿಂದ ಕಾವುಜಿಮ್ಮನು ಗುರು ॥ ಆ, ಸ, | 

ಪರಮ ಮಹಿಮ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದಾ - ನಿಂದ 
ಕರುಣಾದಿಂದ ಜನಿಸಿ ಬಂದ- ಬಂದು 

ಸರ್ವಜೀನರೊಳಾನಂದ - ದಿಂದ 

ಕರಣದೊಳುನಿಂತಹಂದಾ ॥ ಆಹ ॥ 

ನಿರುತದಿ ಹರಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯವ 

ಪರಿಪರಿನಾಡಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಗರ್ಪಿಸುವ ದೇವ HOH 

ತರುಚ್ಛಾಯೆಯಂತೆ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ - ನೀನೆ 

ಸರಮಸಪ್ತತಿಬಿಂಬನಾಗೆ- ಸರ್ವ 

ಹರಾಹರಾದಿಗಳೊಳಗೆ - ಅದರ 

ದರ ಯೋಗ್ಯ ತೆಗನುನಾಗೇ- 1 ಆಹ॥ 

ನಿರುತ ಕಾರ್ಯವ ಮಾಳ್ಟೆ ಅಣುಮಹೆದ್ರೂ ನನೆ 
ಪರಿಪರಿ ಪ್ರಾ ಹಾದಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದ 8೨ || 

* ಎಸಗುವ, 



ಆ4ಟಿ ಅರರ ಏತ) ಬರ್ಯಾ mee ಕ್ಷಿ ತ್ರ 

ಹಕ್ರವರ್ಕಿ ಆಜ್ಞೆಯಂಕೇ - ಪುರದ. 

ಧಿಕಾರಿ ನಿಯಮದಂತೇ - ಅದಕ- 

ಧಿಕೃತರಿರುವಾರಂತೆ ಅಂತೆ ತ 

ತ್ತ್ವ ಕಾರ್ಯವು ನಿನ್ನಿ ಚ್ಛೆಯಂತಿ ॥ ಆಹ 

ಮಿಕ್ಕ್ಯಾದ ತತ್ತ್ವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯವನಿತ್ತು ನಿ 

ಯುಕ್ತರ ಮಾಡುವೆ ಹರಿ ಉಕ್ತಿಯ ನಿಕಾರದೆ 

ಇಭರಾಜನರದನ ಪ್ರೀಯ -- ನೀನೆ 
ಪ್ರಭುವಾಗಿರುವೆ ಸರ್ವಕಾಯ - ಜೊಳು 

ಶುಭಾಶುಭಂಗಳ ಕಾರ್ಯ - ನಿತ್ಯ 

ನಿಬಿಡ ನಿನ್ನಿಂದಲೆ ಜೀಯಾ ॥ ಆಹ॥ 

ಅಬುಜಾಂಡದೊಳಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಬಲ ನಿನ್ನಯ ಶೌರ್ಯ 

ಅಬುಜಭವನ ಪದ ಪಡೆವ ಪ್ರಭುನೆ ನೀನು 

ಪ್ರಾಣದೇವ ನಿನ್ನಿಂದ - ಪಂಜ. 

ಪ್ರಾಣಾದಿ ರೂಪಗಳಿಂದ - ಇನು 

ಸ್ಥಾನದಿ ಭೇದಗಳಿಂದ - ಜಡ 

ಪ್ರಾಣಭೂಶ ಪಂಜದಿಂದಾ ॥ಜಹಗ 

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಜಾಣತನದಿ ಪುಣ್ಯ 

ಪಾಸನಜೀವಗೆ ಉಣಿಸುತಲಿರುನೆಯೊ 

ಪಾಯೂಸಸ್ಕದಿ ಅಪಾನ - ಮುಖ 
ನಯನ ನಾಸಿಕ ಶ್ರೋತ್ರ ಪ್ರಾಣಾ - ನಾಭಿ 

ಅಯಸವಾಗಿರುವ ಸಮಾನಾ - ಇನ್ನು 

ಪಯಣವು ನಾಡಿಯೊಳು ವ್ಯಾನಾ ೫ ಆಹ ॥ 

ಒಯ್ದು ಕೊಡುವ ಫಲಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲ 
ಉದಾನನಿಂದ ಕೂಡಿ ಜೀಯ ನೀ ನಡೆಸೂವೆ 

ಸೃಷ್ಠಿ ಯೊಳು ನೀ ಪ್ರವಿಷ್ಠೃನಾಗಿ 

ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದೊಳು ಚೇಷ್ಟ್ಯಾ - ಪಹಾಡಿ 

ಸ್ಫಷ್ಟೀಶನೊಲಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮನ ತತ್ತ್ವ 
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ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೆಲ್ಲರ ಮನೋಭೀಷ್ಮ | ಆಹ॥ 

ತುಸ್ಪಿ ಪಡಿಸಿ ಪರಮೇಷ್ಮಿಯಕಾಗುನೆ ಕಹಿ 

ಶ್ರೇಷ್ಠಾನ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ವಿಶ್ಮಲನ ದೂತ Ha 

(ಶ್ರೀ ನೇಂಕಟೇಶನಿಷ್ಯದಕ್ತಾ ) 

ರಾಗ - ಮಧ್ಯಪನಾನತಿ ತಾಳ -. ಆದಿ 

ಪ್ರಾಣ . ಸಂಕರುಷಣಭವ - ಜಗತ್ರಾಣ 

ಅಣುಮಹದ್ಭೃನ ಗುಣಗಣ ನೀನೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ॥ ಪ! 

ತೃಣಜೀವರಾದಿ ಜಂಗಮುಜಹಡೊಳು 

ಪೂರ್ಣನಹುದಬೊ ಶ್ರೀಹೆರಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ॥ ಅ. ಪ. 

ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನಿಂದಲೆ ಸರ್ವರ ತ್ರಾಣ"-ಸ್ರೈವೃತ್ತಿಯೂ ನಿನ್ನಯ 
ಅಣತಿಯಂತಿರ್ಪುದಯ್ಯಾ - ಮುಖ್ಯ 

ಪ್ರಾಣನೆ ಕ್ರಿವಿಧಜೀವಕೊಳನವರತದಿ ನೀನೆಲೆಸಿ 

ಏನೇನು ಮಾಳ್ಟ ಕರ್ಮಂಗಳೆಲ್ಲವು ನಿನ್ನಿಂದೈಯ್ಯಾ 

ಪ್ರಾಹೋಸಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನರ 

ತ್ರಾಣ ನಿನ್ನದೊ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವನೆ 

ಸ್ರಾಣಿಗಳಲಿ ಸಂಜಪ್ರಾಣರೂನದಲಿಹೆ 

ಪ್ರಾಣಿಕಾರ್ಯಕೆಲ್ಲ ನೀನಾಧಾರನೋ lo 

ಸೂ_ಲ ಶರೀರದೊಳು - ಪಾಯೂಪಸ್ಕದಿ - ಸ 

ಕಲ ಮಲಗಳಾದ್ಯ ಪಸರಣಾದಿಗಳಿಂದ - ರಕ್ಷಣೆ 

ಎಲ್ಲ ಅನಾನನಿಂದಲಿ ಮಾಡಿಸಬಲ್ಲಿ 

ಮುಖನಾಸಿಕ ನೇತ್ರದಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ಚ್ಯಾಸಾದಿಗಳಾಡಿ ಸಬಲ್ಲೆ 

ಕಾಲಕಾಲಕು ಶ್ಥ್ಯಾಸಪ್ತ್ರಣಯದಿಂದಲಿ 

ಎಲ್ಲ ಕಾಲಬೊಳು ಪ್ಲಾ ಣನೆಂಬರೋ 

ಎಲ್ಲ ಜೀವರೊಳು ನಿಂತು ನಡೆಸಿ? ತ್ರೀ 

ನಲ್ಲನಾಜ್ಞೆಯಂತನುನರ್ತಿ ಸುವೆಯೋ | 5 
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ಎಪ್ಪ್ತ್ತೈರಡುಸಾವಿರವಿಹ ನಾಡಿ ಹಿಡಗೂಡಿ ಅನುದಿನ 

ಇಪ್ಪು ಈ ಜಡದೇಹವನೇ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ವ್ಯಾನನಿಂದ 

ರಸಗಳಾನಾಡಿಗೆ ಕೊಂಡೋಡಿ 

ತಪ್ಪ್ಪಾದೆ ನಾಡಿಕಾರ್ಯವನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮದದಿ ವಕಾಡಿ 

ಒಪ್ಪೈ ಉದಾನ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿಯೊಳು 

ಒಬ್ಬ ಸುವೆ ಸುಖ ದುಃ8ಖಫಲವನು 

ಪಾಸ ಪುಣ್ಯದಂತೆ ಜೀವರಿಗೆ ಲೋಕವ 

ಪ್ರ್ರಾಫಿಸಿ ಕೊಡುವೆಯೊ ಶ್ರೀಪತಿ ಆಜ್ಞೆಯೆಂ !೩॥ 

ಭುಕ್ತವಾದನ್ನ್ನವೆ ನೊದಲಾಬ್ದೆಲ್ಲ 

ತತ್ತಸ್ಥಳಗಳಿಗೇಯ್ವ ಪ್ರಯುಕ್ಕ 

ಪ್ರಾ ಣಾಪಾನರ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾದೇಶವಾದ ಉಕ್ತ 

ನಾಢಿಯಲಿದ್ದ ಸಮಾನವಾಯುವಿಂ ಶಕ್ತಿಯ ಸಕಲಾನಯವಕೀವ 

ಶಕ್ಷಿಯಿಲ್ಲದತ್ಯಲ್ಲ ಜೀವರಿಗೆ 

ಶಕ್ತಿಯಿತ್ತು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿಯ 

ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿ ಫಲನಿತ್ತು ಪೊರೆನೆಯೋ 

ಮುಕ್ತರೊಡೆಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಏತಕರ | ೪ 

ಪ್ರಾಣ-ನೀ ಬಾಹ್ಯಾದಿತ್ಯನೊಳಿದ್ದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನೆನಸಿ 
ಕಣ್ಣೀನೊಳಾದಿತ್ಯನಲಿ ಬಂದು ಅಧಿಭೂತನೆನಿಸಿ 

ಕಣ್ಣೇನಭಿನನಿ ಪ್ರಾಣನಸೇರಿ - ಅಧಿದೈವವೆಂದು 

ಎಣಿನರೊ ಈ ವಿಧ ತ್ರಯಗತನೆಂದು 

ತೃಣ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವಜೀವರ 

ಪ್ರಾಣಸಂಹರೊಳು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನೆ 
ಫಣಿಗಿರೀಶ ಫ್ರೀ ನೇಂಕಬೇಶನ- 

ಪ್ಪುಣೆಯಂತೆ ನೀನಿಯಾಮಶನಾಗಿಹೆ 1೫% 

ಕನುಲೆ ಕನುಲಾಲಯೇ ॥ ಪ 

ಕಮಲಭನಾದಿಸುರನಂದಿತ ನದಿ ॥ ಅನ. 



ಉರಗಾಡ್ರಿವಾಸ ಹಲಗ ಬ್ರಾ 

ತಿ ಗುಣಾಭಿಮಾನಿಯೇ ನೀ - ಅಗಣಿತಗುಣಶ್ರೇಣಿಯೇ 
ಖಗವಾಹನನ ರಾಣಿಯೇ 
ಹಗಲು ಇರುಳು ಹರಿಪದಯುಗ ತೋರಿಸೇ Hat 

ಲಿಂಗ ಶರೀರವ ಭಂಗವ ಗೈಯಲು ನಿ 

ನ್ನಂಗದಲ್ಲಿನಾ ಬಿನರಿನಾ 
ಸಂಗನಾಗಲು ಭವಭಂಗ ಹಿಂಗುವುದು 1೨ 

ಧಾಮತ್ರಯ ರೂಪಿಚೀ-ಕನುಲಭವಾಂಡಕಾರಿಣೇ Wa h 

ನಿಮಲಸದುಮುಸರೋವಾಸಿನೀ 

ಸ್ವಾಮಿ ತೀರ್ಥದಿ ನಿಂತ ಶ್ರೀ ನೇಂಕಟೇಶನ ರಾಣಿ 

ರಾಗ - ಹಂಸಧ್ವನಿ ತಾಳ - ಆದಿ 

Wl 

ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ತನಯೆ ಮುರಹರಹರಿಯ 

ಉರಮುಂಂದಿಕೆಯೆ - ಇಂದಿರೆಯೆ - ಪರಿಸಾಲಿಸನುದಿನ ಪ 

ಸತ್ಯಶಾಶ್ಮತನಜ್ಯುತನ ನೀ - ನಿತ್ಯಸೇವಿಸಿ ಸ್ತುತ್ಕಳಾಗಿ 

ನಿತ್ಯಸೃ ಕೃತಿಯ ಕೃತ್ಯನಡೆಸಿ - ನಿರ್ಲಿಪ್ತಳಾಗಿಹೆ a R 

(Wo) 

ಅಕ್ಷರಳೆ ಸಕ್ಷಿವಾಹನನ ವಕ್ಷದೊಳು ಕ್ಷಣಬಿಡದೆ ನಲಿದು 
ಮನೋಕ್ಷದನ ಗುಣ ಈಕ್ಷಿಸಳೆ - ಜಗರಕ್ಷಕಳೆ ಕಮಲಾಕ್ಷನಾ ನ್ರೀಯೆ 

HN 

ಭರದಿ ಕರವೀರ ಪುರದಿ ನಿಂಡಿ - ಉರಗಗಿರಿ ಪ್ರೀನೇಂಕಟೇಶನ 

ಪರಮಪ್ರೀಯೆ ನಿಕ್ಯಾನಿಯೋಗಿನಿ ಪದುಮ ಸರೋ ನಿವಾಸಿನಿ 

4 | 

ಮುಕ್ತನಾಥಗೆ ಪ್ರೀಯ - ನೀ ಅವ್ಯಕ್ತ ತತ್ತಾ ೃಭಿಮಾನಿಯೆ 

ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಚಿತ್ತದಲಿ ನೇದೋಕ್ತನ ನೀ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ॥ ೪: 

ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ಸುಮೇಯ ಫಿ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸವಿಕ್ಯಲನ 

ನಿರುತ ಗುಣರೂಪ ಕ್ರಿಯಶರಧಿಯೊಳು ಹರುಷದಲಿ 

ನಲಿದಾಡಿ ಸುಖಿಸುವ ॥ ೫ 
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ಕಾಗ - ಕೇದಾರಗೌಳ 

ಸಹನೆ ಅನ್ನೆ ಸ್ಪಮ್ಮ ಪ್ರೀ ಭಾರ್ಗವೀ 

ಮಹಾಲಕುನಿ ಶ್ರೀಪತಿಗೆ ಸಮಾಸಮಕಳೆನಿಸಿರಲು 

ಮಡುವ ಸೇರಿದ ಒಡೆಯ ಬಿಡದೆ ಮಂದರಗಿರಿಯ 

ಭೊಡನಿಬಗೆದು ಒಡನೆ ಕಡು ಕ್ರೂರನಾದ 

ಬಡವನಂತೆ ಬೇಡಿ ಕೊಡಲಿ ಪಿಡಿದಿಹ ಕೆಡುಳ 

ಮಡದಿಯರಾ ಕಳಕೊಂಡು ಕಡಹನೇರಿದ ಕ್ರಿಯಕೆ 

ಮುಗುಧರನ ಮಾಡಿದ ಶುದ್ಧ ಸ್ತ್ರಿ ಯರನೆಲ್ಲಾ 

ಖಗಗಮನ ತಾ ತುರುಗವನು ಹತ್ತಿದಾಯೋಗ 

ಭ್ರಗುಮುನಿಯ ಅಸಹಯಕೆ ಕರವೀರಪುರದಲಿರೆ 

ನಾಗಗಿರಿಗಿಳಿದ ಪತಿಯ ಸರಿಣಯವನೆಸಗಿದೆ 

ನಾಗರಾಜನ ಕೂಗ ಕೇಳಿದಾಗ್ಹೇಳದೆಲೆ 

ಬೇಗಸಾಗಿಬಂದಾ ಸರಸಿನಾ ಬಳಿಗೇ 

ಅಂಗಜನವೈರಿಯ ಇಂಗಿತವನರಿತು 

ಹೆಂಗಳಾರೂಪದಲಿ ಮೋಹಿಸಿದ ವಾಯಕ್ಕೆ 

ಕ್ಷಮೆಯ ಸಾಗರಳೆ ಎ ನಿನ್ನ ಅನುಸಮಸನ್ಯುಹಿಮೆ 

ಅಮಿತವಾಗಿಹುದು ಜಗಕಾರ್ಯದಿ 

ಅಮಮ ನೀನಿರಲು ನಾಭಿಕಮಲದಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ - 

ನುಮ ತೋರಿದ ಹರಿಯ ಸ್ವರಮಣನ ಕಾರ್ಯಕೆ 

ಗುಣತ್ರೆಯಂಗಳವಕಾನಿ ಶ್ರೀ ನೇಂಕಟೇಶನ ರಾಣಿ 

ಎಣೆಯುಂಟೆ ಹರಿ ಗುಣವನೆಣಿಸುವ ಪ್ರವೀಣೆ 

ಘನ್ನ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ವಿಶಲನ ಕರುಣ 

ಪೂರ್ಣಪಾತ್ರಳೆ ಹರಿಯ ವಕ್ತಸ್ಥಳನಿವಾಸಿನಿಯೇ 

1ಅ, ಪ 

Ho 

18 

| 
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ರಗ ಎ ಕೋಡಿ ತಾಳ - ಆವಿ 

ಇನ್ನೆಂದಿಗೋ ನಿನ್ನ ದರುಶನ ಶೇಷಾದ್ರಿ ವಾಸ | ಪ| 

ಪನ್ನಂಗಶಯನ ಪ್ರಸನ್ನರ ಪಾಲಿಪ 

ಘನ್ನ ಮಹಿನು ನೀನೆನ್ನ ನುದ್ಧರಿಸೊ |ಅ, ಪ, | 

ವರಸುರಮುನಿಗಳ ವೃಂದನೆರಹಿದ ಯಾಗಗಳಿಂದ 

ಸರಮಾದರಡಿಂದಿರುವ ಸಮಯದಿ 

ನಾರದನಖನಿ ಬಂದೊದಗಿ ನಿಂದ ಇ - 

ದಾರಿಗರ್ಯಿತವೆಂದರುಹಿ ಮರಳೀಶೆರಳಿದ 

ಸುರಮುನಿವಹನದಿ ಭೃಗುಮಖನಿವರ ಪೋಗಿ 

ಹರನಿರಿಂಚೆಯರ ನೋಡಿದಾ ಉರುತರ ಕೋಪದಿ ನಿಲ್ಲುತ 

ಸರಮಪುರುಷರಲ್ಲಿಂಬಿನ್ನು ತ-ವೈಕುಂಠವನ್ನೇೇ ಸಾರುತ 

ಹರುಷದಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಉರಗಶಯನನಾಗಿ 

ಪರಮ ಯೋಗನಿಡ್ರಿ ಮಾಡುತಾ-ಅರಿಯದಂತೆ ತಾನಟಿಸುತ 

ಇರೆ ಮುನಿ ಪದದಿಂಬೊದೆಯುತ-ತ್ವರಿತದಿಂದ ತಾನೇಳುತ 

ಹರುಷದಿ ಮುನಿಪಾದ ಕರದಲಿ ಒತ್ತುತ 

ಕರುಣದಿ ಸಲಣದೆ ದುರಿತವ ಹೆರಿಸಿ 

ಹರಿಭಕುತರ ಅಫ ಹರಿಸಿ ಕಾಯುವಂಥ 

ಕರುಣೆಗಳುಂಟೇ ಶ್ರೀಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮಾ ॥೧| 

ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ನಿಜಧಾಮನನೆ ತೊರೆದೂ 

ಚು ತೀರದಿನಿಂದೂ ಧಾಮವನರಸಿ 

ನಲ್ಮೀಕವನೆ ನೋಡಿ 

ಬವಿಮಲಸ ಳವಿಜಿಂದು ಮನದಲಿ ಅನಂದದಿಂದಲಿ ಬಂದುನಿಂದೆ 

ಸನ್ಮುದವನ್ನೆ ತೋರುತ 

ಕಮುಲಭನ ಶಿನ ತುರುಕರು ರೂಪದಿ 

ಈ ಮಹೆಗಿಲಯನ್ನು ಅರಸುತ- ಸ್ವಾಮಿ ನೀನಿಲ್ಲಿಹೆನೆಂಜಿನ್ನು ತ 

ಕಾಮಧೇನು ಪಾಲ ಕೆಯುತಾ- ಈ "ಧುಹಿನೆಯನ್ನೆ ¢ ಬೀರುತಾ 

ಆ ಭೂಮಿಗೊಡೆಯ ಚೋಳೆನೃಪ ಸೇವಕನು 

ಧೇನುವನು ತಾ ಹೊಡೆಯಲು 
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ಕಾಮುನಯ್ಯ ನೀನೇಕಲು-ಭೀಮನಿಕ್ರಮವ ಕೋರಲು 

ಕ್ರಮಿಸಿದೆ ನೃಪನ ದಯಾಳು 

ಅಮಿತ ಸುಗುಣಪೂರ್ಣ ಅಜರಾಮರಣ 

ನೀ ಮಸ್ತಕಸ್ಕ್ಯೋಟನ ವ್ಯಾಜನ ತೋರಿ ಗ 

ಪ್ರೇಮದಿ ಗುರು ಸೇಳ್ಲಾಷಧ 

ಕಾಮಿನೀ ನೋಹವ ತೋರಿಡೇ ವಿಡಂಬನ ಮೂರ್ತಿ ೨ | 

ಮಾಯಾರವುಣನೆ ಜೀಯಾ ಕಾಯ.ವೆ ಜೀವನಿಕಾಯಾ 

ತೋಯಜಾಂಬಕ ಹಯವನೇರಿ ಭರದಿ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗೀ 

ವನವನೆಲ್ಲ ಮೃಗನೆವನದಿ ನಿಂದು ನೋಡಿದೇ 

ಪ್ರಿಯಸಖಿಯರ ಕೂಡಿ ಪದುಮಾನತಿಯು ತಾ 

ಹೆಯದಿ ಕುಳಿತ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು 

ಬ್ರಯಳಿವಳೆನಗೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ 
ಕಾಯಜಪಿತ ನಿನ್ನ ಹಯವನೆ ಕಳಕೊಂಡು 

ಮಾಯದಿಂದ ನೀ ಮಲಗಿದೆ 

ತಾಯಿ ಬಕುಳೆಯೊಳು ಪೇಳಿದೇ 

ತೋಯಜ ಮುಖಿಯುಳ ಬೇಡಿದೇ 

ಆ ಯುವತಿಯನ್ನ ಸ್ಥರಿಸುತಾ 

ಶ್ರೀಯರಸನೆ ನೀನು ಸ್ತ್ರೀರೂಪದಿ ಪೋಗಿ 

ಶ್ರೀಯಾಗಿಹಳಿನು ಶೀಹರಿಗೀಯಲು 

ಶ್ರೇಯನೆಂದು ಅಕಾಶನನೊಪ್ಪಿಸಿ 

ತಾಯಿಯಭೀಷ್ಟ ವನಿತ್ತೆ ಸ್ವರಮಣಾ Ha) 

ಸಕಲ ಲೋಕೈಕ ನಾಥಾ- ಭಕುತರ ಭೀಷ್ಮ ಸ್ರದಾತಾ 
ಭಕುತನಾದ ಅಕಾಶನೃಸತಿಯು ಬಕುಳೆ ಮಾ. 
ತ ಕೇಳಿ ಅಭಯನಿತ್ತು ಮನ್ನಿಸಿ ಪದುಮಾನತಿಯ ಪರಿಣಯ 
ಶುಕರ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಕಳಂಕ ಮಹಿಮ - 

ಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ತಾ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ 
ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದೀಕನ್ನಿ ಕಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ ನೀನೆ ಪ್ರೇ 
ರಕಾ ತಾ ಕಳುಹಿದ ಪುಣ್ಯ 

he] 1 



ಚ) ಚ ಸರು ನ ನಾಕ ಮ 

ಸ್ಲೋಕನು ಶೋಕರಹಿತ ಜಗ 
ವಂದ್ಯ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಪತ್ರಿ ಅವನ್ನು 
ಕಕಲ ಸಾಧನನಿಲ್ಲಿನ್ನು 

ಸೋಳೇಶ ಗರುಹ ಬೇಕಿನ್ನು 

ಕಾಂಗಿ ನಾನು ಎನ್ನಲು 

ಸೋಕಪತಿಯೆ ಸುರಳೋಟಿಗಳಿಂದಲಿ 
೫ ಕುವಲಯದಿ ನಿನ್ನ್ನ ಯ ಪರಿಣಯವೆಸಗಲು 

ಖೋ ಜನಕೆ ಕಲ್ಯಾಣಿನ ತೋರಿದೆ 

ಭಕುತ ಜನಪ್ರಿಯ ಶೀನಸ್ಸಾ ಕಿತ ॥1೪॥ 

ಬಗವರವಾಹನ ದೇಮಾ 

ತ್ರಿಗುಣರಹಿತ ಜಗಕಾವಾ 

ಅಗಣಿತ ಮಹಿಮ ಗೋಮಯಸನೆನಿಸಿ 

ಬಗೆಬಗೆ ರೂಪವಧರಿಸಿ ಪರವಾದರದಲಿ ಸುರರ ಪೊರೆಯುತಾ 

ನಗಧರ ನೀನೀಗಿರಿಯೊಳು ನೆಲೆಸಿಹ 

ಅಗಜಿತ ಸುರಗಣಕಿನ್ನ ರರು ಸಾಧ್ಯರು ತರುಫಲ 

ಖಗಮೃಗರೂಪವ ಬಗೆಬಗೆ ಇಹೆ 

ಪೊಗಳಲಳನೇ ಗಿರೀವರವು 

ಹಗಲು ಇರುಳು' ಭಗವಂತಿನೆ ನಿನ್ನನ್ನು 

ಪೊಗಳುತಿಹರು ನಿನ್ನ, ಭಕುತರು 

ನಿಗಮನ ಸಠಿಸುತ ನಡೆವರು ನಗೆ 

ಮೊಗದಲಿ ನಿನ್ನ ದಾಸರು ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಎನ್ನುತಾ 

ಯುಗ ಯುಗದೊಳು ನೀನಗಯೊಳು ನೆಲೆಸಿಹೆ 

ಜಗದದೇವ ರಾಜಿಸುವವನಾಗಿಹೆ 

ಮಿಗಿಲೆನಿಸಿದ ಶ್ರೀ ನೇಂಕಟೀಶ 

ಸದ್ಗುಣ ಸಚ್ಚಿ ದಾನಂದ ಮುಕುಂದ ಗೋವಿಂದಾ ೫ ॥ 

- ಮಢ್ಯಮಾವತಿ ತಾಳ - ಆದಿ 

ಎಂದು ಕಾಂಬೆನೊ ನಾನು ಗೋ - 

ವಂದ ನಿನ್ನ ಯ ಸಾವನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ನಾ 

ಪೊಂದಿಸೇನಿಸಿ ಆನಂದ `ಸಡುವುದಕಿನ್ನು ಕರುಣಿಸೈ ಮುನ್ನ | ಸ॥ 



ಇ ಬ್ರಿ 

ಎಂದಿಗಾದರು ನಿನ್ನ ಪದಯುಗ 

ಪೊಂದಿ ಮಹದಾನಂದ ಪಡೆಯಲು 

ಕಂದಿ ಕುಂದಿತು ತನುಮನೇಂದ್ರಿಯ 

ಇಂದೆ ತೋರಿಸೊ ಪಾದಕಮಲನ | ಅ.ಸ! 

ಬಾಲತನದಲಿ ನಾನು - ತ್ರೀ ಲೋಲ ನಿನ್ನಿಂದ 

ಪಾಲಿತನಾಜಿನೊ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಆಯುವನೆಲ್ಲ 

ಕಳೆದುಬಿಟ್ಟಿನು ನಾನು - ಕೆಲಕಾಲದಲಿ ನಾ 

ಕಲುಷ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು - ಫಲನಿಲ್ಲದೆಸಗಿದೆನು 

ಎಲ್ಲರೊಳು ನೀನೆಲೆಸಿ ಜೀವರ - ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿಸಿ 
ಫಲನೆಲ್ಲ ಅನರಿಗೆ ಇತ್ತು - ನೀ ನಿರ್ಲಿಸ್ಮನೆಂದು ತಿಳಿಯದಲೆ 

ಖುಲ್ಲ ನಾನಿನರೊಡೆನೆ ಜಿರೆದು 

ಘಲ್ಲಲೋಹನ ನಿನ್ನ್ನ ಮರೆದು 

ಇಲ್ಲ ಎನಗೆ ಎಣೆಯೆನುತ ನಾ 
ಬಲುಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದಲಿ ದಿನಗಳ ಕಳೆದೇ 

ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ - ನೀ 
ನಿಲ್ಲಿದಾಸ್ದಳವಿಲ್ಲ- ಜಗದಾ ಎಲ್ಲ 

ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಇಹ ಶ್ರೀನಲ್ಲನೀನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆಯೊ lal 

ಬರಿದೇ - ಕಾಲವ - ಕಳೆದೇ - ಶ್ರೀ ಹರಿಯೆ ನಿನ್ನಯ 

ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ- 
ಪರಿಪರಿಯ ತನುಮನಕ್ಲೇಶಗಳಿಗೊಳಗಾದೇ.- 

ಪರಿಹರಕೆ ನಿನ್ನಯ ನಾಮಸ್ಯರಣೆಯೊಂದಲ್ಲದೇ- ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬರಿದೇ 

ಪರಮ ಕರುಣಾಶರಧಿ ಎಂಬುವ 

ಕರಿಧ್ರುವ ಬಲಿ ಮುಖ್ಯರೆಲ್ಲರ 

ಪೊರೆದ ಕೀರುತಿ ಕೇಳಿ ನಂಬಿದೆ 

ಶರಣಜನ ಮಂದಾರನೆಂದು 

ಅರಿಯೆ ನಾನವರಂತೆ - ಸಾಥನ 

ಅರಿತು ಮಾಡುವ ಸರಿಯ ತಿಳಿಯದು 

ಬಿರುದು ಭಕ್ತಾಧೀನನೆಂದು 
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ಹರಿಯೆ ನಿನ್ನಯ ಮೊರೆಯ ಹೊಕ್ಕೆನು 

ದುರಿತ ತರಧಿಯೊಳಾಡುತಿರುವನ ಉ- 

ತ್ತರಿಸಲೊಂದೇ ನಾವೆಯಂತಿಹ 

ಹರಣಸ್ಮರಣೆಯ ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸು 

ಪುರುಷಸೂಕ್ಕ ಸುಮೇಯ ಜೀಯಾ 1೨ ॥ 

ಶೇಷಗಿರಿಯಾವಾಸ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀನಿವಾಸ 

ದೋಷರಹಿತ ಸರ್ವೇಶ ಮುನೋ- 

ಕಾಶದಲಿ ಅನವರತ ನಿಲ್ಲೊ 
ಶ್ರೀಶಾ ಬಿಡಿಸೆನ್ನ ಭವಬಂಧ ಗ್ರಂಥಿಯ 

ಪಾಶಾ ಹರಿಸುವುದು ಕ್ಲೇಶಾ 

ಶೀತ ನಿನಗತಿಶಸುವೆ ಎನ್ನಯ 
ನಿಷಯದಭಿಲಾಷೆಗಳ ಬಿಡಿಸೀ 
ದೋಷರಹಿತನ ಮಾಡಿಸೀ ನನ್ನ್ನ 

ಪೋನಿಸೋ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯಿತ್ತು ದ್ವಾಸುಸ- 

ರ್ಣ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲಿ 

ಈಶ ದಾಸರ ಭಾನ ತಿಳಿಯದೆ 

ನೋಸಹೋದೆನೊ ಬೋಧೆ ಇಲ್ಲದೆ 

ವಾಸುದೇನನೆ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನನು 

ಏಸುಕಾಲಕು ನೀನೆ ಗತಿ ಎಂದು 

ಆಸೆಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣಕೆ 

ಬೇಸರದಲೆ ನೊರೆಯಲಾಲಿಸಿ 

ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀನೇಂಕಜೇಶನೆ ia ll 

ಇಗೆ - ಕಾನಿ 

ಎನ್ಲಿಗ್ಳೋಗುವೆ ಎಲೊ ಹರಿಯೇ ಮನದಲ್ಲಿ 
ನಿಲ್ಲೋ ಹಿಂದರಘಳಿಗೆ ಹೇ ದೊರಿಯೆ ಪಗ 

ವಾರಿನಿಹಾರದಿ ನಿಂದು - ಗಿರಿಭಾರತಳೆದು ನೀನಡಗಿಡೆ ಅಂದು 

ದಾರುಣಿಯನೆ ಬಗೆದು ನಿಂಡು - ಧೀರಪೋರನ 

ಮಾತನ ಸಲಹಚೇಕೆಂದು iol 

4 
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ವರವಟುನೆ/ಸನ ಧರಿಸಿ . ದುಷ್ಟ ನರಪರ ಕುಲಗೇಡಿಗನೆಂಜೆನಿಸಿ 

ನಾರಿಯನಟನಿಯೊಳರಸಿ - ಪುರನಾರಿಯರ 

ಮನವನ್ನೆ ಅಪಹರಿಸಿ ॥.೨॥ 

ವರವಸನವ ಬಿಟ್ಟು ನಿಂದು - ಘೋರ ತುರಗವನೇರಿ 

ಓಡುನೆಯೊ ಮಂದು 

ದೊರೆ ಶ್ರೀ ನೇಂಕಟೇಶನೆಂದೂ - ನೀನೆ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ 

ವಿಠ್ಶಲ ದಯಾಸಿಂಧು |೩॥ 

ಇಂದಿರಾರಾಧ್ಯನೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲೊ 

ಇಂದೆನ್ನ ಸಲಹೊ ಮಂದನಾನೊಂದನರಿಯ ಏ- 

ನೆಂದು ಕರೆಯಲೋ ಗೋವಿಂದಾ || ಆಹ || 

ಜಲದೊಳಾಡುನ ಕಲ್ಲ ಹೊರುವ 

ಎಲ್ಲ ಕಾಡಿನೊಳಾಡುನ ಭಳಿರಿ ಎರಡಂಗನ ತಳೆವ 

ಅಳೆಯನಳೆಯುವ ಭಾರ್ಗವ ಖಳಕುಲವನಳಿನ ಗೊವನೆ ಕಾಯ್ವ 
ಲಲನೆಯರ ವ್ರತವನಳಿನ ಅಶ್ಚವನೇರಿ ಮರೆವ ನಿನ್ನಯ ರೂಸವಾ 

ಸಲಿಲ ಪೊಕ್ಕು ಅಸುರನ ಸಂಹರಿಸಿ 

ಕಲಕಿ ಶರಧಿಯ ಸುಧೆಯನು ತರಿಸಿ 

ನೆಲಗಳ್ಳನ ಮದವನೆ ಮರ್ದಿಸಿ 

ಚೆಲುವ ಚೆಳ್ಳುಗುರಿನಿಂದುದರವ ಛೇದಿಸಿ 

ಸುಲಭದಿಂದ ಶುಕ್ರನ ಕಣ್ಮರಿಸಿ 

ಬಲುಕೊಬ್ಬಿದ ಕತ್ರಿಯರನೊರೆಸಿ 

ಶಿಲೆಯ ನೆಟ್ಟ ಮುನಿಸತಿಯರನುದ್ದ ರಿಸಿ 
ಲೀಲೆಯಿಂದ ವ್ರಜನಾರಿಯರೊಲಸಿ 
ಸಲೆದಿಗಂಬರರೂಸಪನ ಧರಿಸಿ 

ಇಳೆಯೊಳು ರಾವ್ರತನಾಗಿ ಮೆರೆವ-ನಿನ್ನಯ ರೂಪವ 

ಬಲ್ಲವರಾರೊ ಮಾಧವಾ |೧| 
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9) 

ಜಲಯೊಳು ನಿಂದು ಕಣ್ಣ ಬಿಡುವ ಶೈಲನ ತಳೆವಾ 

ಕಲಕೀ ಮಣ್ಣ ಮೆಲುವ ಕಲ್ಲಕಂಭನ ಹಡೆನಾ 

ಬಲಿಯನೆ ಬೇಡುವ ಸರಶುನ ತಳೆದು ವನವನಗಳ ಹರಿಸುವ 

ಬಾರೆಯರನಾಳ್ವ ಎಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆಯ ಬಿಡುವ 

ಸಲ್ಲುವ ಹಯವೇರಿ ಮೆರಿವಾ ನಿನ್ನಯ ರೂಪವ 

ಎಲ್ಲ ವೇದವನುದ್ದರಿಸಿ ವಾರಿಧಿಯಲಿ 

ತಳೆದು ಅಮೃತಮಥನಕೆ ಶಿಲೆಯ 

ರುುಲಿಸಿ ನಿಲಸಿದೆ ನಿಜಕೆ ಧರಣಿಯ 

ಬಲ್ಲಿದ ಬಲಿಯ ಬಂಧಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯ 

ಸಲಿಸಿದೆ ಪಿತ ಸೇಳ ಆಜೆ ಯ 
kk ರು ೧ 

ಬಿಲ್ಲನೆತ್ತಿ ವರಿಸಿದೆ ಸೀತೆಯ 

ಮಲ್ಲರ ಮಡುಹಿ ತೋರಿಜಿ ಜರಿಯ 

ಜಳ್ಳು ಮಾಡಿತೋರ್ಜಿ ಧರ್ಮಕೆ ಮಾಯ 

ಹಲ್ಲಣಿಸುವ ಹಯನೇರಿ ಮೆರೆದ ಶ್ರೀ 
ವಲ್ಲಭ ನಿನ್ನಯ ರೂಪವ ಸೊಲ್ಲಿಪಗಾರೋ ಶ್ರೀಧವಾ ॥ 5 

“ನಿಗಮ ತಂದಿತ್ತ ನಗವಾನೆ ನೆಗೆವಾ 

ನೊಗದೊಳು ಭೂಮಿಯ ಬಗೆವಾ ಉಗುರಿಂದುದರವ ಸೀಳ್ಶ 

ತ್ಯಾಗಿಯನ್ಯಾಚಿಸುವ ಭೃಗುವಿಗೆ ಮುಡವನ ತೋರ್ವ 

ಸಾಗರಕೆ ಸೇತುಕಟ್ಟುವ ಸೆನೆಜಮೃತನ ಮೆಲುವ 

ನಿಗಮ ನೋಹಿಸಿ ತೋರ್ವ ಜಗದಿ ಕಲ್ಫಿ ಎಂದೆನಿಸಿ ಮೆರೆನ 

ನಿನ್ನಯ ರೂಪ; 
ಪೊಗಲಳನೇ ಭೂಧನ 

ನಿಗವಮುಕಾಗಿ ನೀ ತಮನ ಮರ್ದಿಸಿ 

ನಗವ ಬೆನ್ನಲಿಪೊತ್ತು ಸುಭೆಯನು ಸಾಧಿಸಿ 

ಹಗೆಯ ಹಿರಣ್ಯನ ಅಸುವನೆ ಹೆರಿಸಿ 

ಮಗುವಿನ ಭಕ್ತಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೋರಿಸಿ 

ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ದು ನೀ ಬಲಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿ 

ಆ ಗರ್ವಿಸಿದರಸರ ಪರಶುವಿಂದ ವರಿಸಿ 

ಯಾಗ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೀ ರಕ್ಷಕನೆನಿಸಿ 
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ನೀಗಲು ಕುರುಕುಲಳಲಹೆ ವೆಬ್ಬಿಸಿ 

ಆಗನಮುಶಾಸ್ತ್ರಕೆ ಮಾಯವ ಕಲ್ಪಿಸಿ 

ಬೇಗ ಬಂದು ಹಯನೇರಿ ಮೆರೆವ- ಶ್ರೀವೇಂಕಬೇಶ ನಿನ್ನಯ ರೂಪ 

ಬೇಗದಿ ತೋರೋ ಫ್ರೀಸಾದವಾ NA 

ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋ ಪ್ರೀಹೆರೇ - ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋ 1ನ 

ಇಂದು ಹಿಂದು ನೀನೆಂದಿಗು ತಂಡೆ ಗೋ. 

ವಿಂದ ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು ಕಣ್ಣ ಮಂಂದೆ ॥ ಅಸ, 

ಸ್ವಾಂಶದಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾದೆ ಪಂ- 

ಚಾಂಶ ಶೋರಿ ಸರಸ ಜನನ ಮಾಡಿದೆ 

ಸ್ವ್ವಾಂಶನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಮೆರೆನ ಸ 

ರ್ವಾಂಶದಿಂದಿಹ ಕ್ರಿಂಶರೂಪನೇ lo 

ಸ್ವಗತ ಭೇದವಿನರ್ಜಿತನೆನಿಸಿ 

ಕ್ರಿಗುಣಮಯದಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ 
ಅಗಣಿತ ಮಹಿಮಾಧಾರನಾಗಿ ನಿಂದು 

ಮಿಗೆ ಶೋಭಿಸುವ ವಿರಾಖಮೂರುಪಿಯೆ ॥ ೨ 

ಕಾರಣವೆನಿಸಿದ ಕರ್ಮನಿವೃತ್ತಿಗೆ 

ಸಾರವಾದ ಜ್ಞ್ಞಾನಯೋಗಮಾರ್ಗವ 

ನಾರದಾದಿ ನುಹಾಮುನಿಗಳಿಗರುಹಿದ 

ನರನಾರಾಯಣ ಬದರಿ ಆಶ್ರಯನೇ (| ೩ 

ಹಂಸ ಕಪಿಲ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರೂಪನೆ 
ಹರಿ ಸರಹಸ್ಯಗಳೆಲ್ಲವ ಪೇಳಿ 
ಸಂಶಯ ಬಿಡಿಸಿದೆ. ಜೀನಪರವಎಕಾತ್ಮರ 

ಅಂಶಗಳರುಹಿದ ಹಂಸಮೂರುತಿಯೆ hv 

ಅಜವಿತ ನೀ ಗಜರಾಜನ ಸಲಹಿದೆ 

ಭಜಿಸಿದ ವಾಲಖಲ್ಯರ ಕಾಯ್ದೆ 



ಅಜಹತ್ಯವು ವೃತ್ತ ವಧೆಯಂಂದ ಕಾಯ್ದು ಬಿ. 

ಡೌಜನ ಸಲಹಿದ-ಗಜರಾಜನರಪಾ 

ಪುರುಹೂತನ ಅಹಂಕಾರ ಖಂಡಿಸಿ 

ಕಿರುಚಿರಳಳಿ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಎತ್ತಿ 

ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ಗೋಬೃಂದವನೆಲ್ಲವ 

ಸುರರಿಂದ ಪೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡೆ ಗೋವಿಂದ 

ಬುಧರರಿಯಲು ಆನೇದನಿಭಾಗಿಸೆ 

ಸದನುಲಮೂರುತಿ ಸತ್ಯವತಿಯೊಳು 

ಉದಯಿಸಿ ಮುದದಿಂದ ಬಎರಿಯ 

ಸದನದಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಲಿಹ ಬಾದರಾಯಣನೇ 

ಅಖಳಾಂಡ ಕೋಟ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯ 

ನಿಕುಂಠಳೆಂಬೊ ಉದರದಿ ಜನಿಸಿ 

ಲಐಕುನಿರೂಹಿಯಾದ ಸುಂದರಿಯ ಕೂಡ ಭೂ 

ವೈಕುಂಠ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವೈಕುಂತಮೂರುತಿಯೆ 

ಸತ್ಯವು ತನೆಂಬೆೊ ಮನುವಿನುದ್ಧರಿಸಿ 

ಉತ್ತಮ ಔಷಧಿಗಳೆಲ್ಲವ ಸಲಹಿದೆ 

ಜೈತ್ಯನಾದ ಉನ್ಮುತ್ತನ ಕೊಂದು 

ಶ್ರುತಿಯ ತಂದಿಶ್ತ ಮ ತ್ರ ಕ್ರಿಮೂರುತಿಯೆ 

ಸುರಭಿ ನೆವನದಿ ಶರಧಿಮಥಿಸೆ ತಾ 

ಭರದಿ ಬೆನ್ನೊಳು ಧರಿಸಿದೆ ಮಂದರ 

ಸುರರಿಗಭಯನ ಕರುಣಿಸಿ ಸಲಹಿದ 

ಗಿರಿಧರನೆನಿಸಿದೆ ಕಮಠರೂಪನೆ 

ಪ್ರಳಯಜಲಧಿಯೊಳು ಇಳೆಯನು ಕದ್ದಾ 

ಖಳ ಹರಣ್ಯನಾ ಶಿರವ ಚೆಂಡಾಡಿ 

ಜಲಧಿಯ ಶೋಧಿಸಿ ಇಳೆ ಯನು ತಂದು 

ಜಲಜಸಂಭವಗಿತ್ತ ಕ್ರೋಡಢರೂನನೆ 

Hm 

₹೬ ॥ 

॥೭॥ 

Hu oll 

‘| 

॥ ೧0 

॥ ೧೧॥ 
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ದುರುಳತನದಿ ನ್ವ ತರಳಕನ ಬಾಧಿನ 

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನಿನ ಉದರವ ಬಗೆದು 
ಶರಣನಿಗಭಯವ ಕರುಣಿಸಿ ತೋರಿದ 

ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ಪನೆಂದರುಹುದ ನರಹರಿಯೆ: ॥ ೧೨ 

ಬಲಿಯಿಂದಪಹೃ ತವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ 

ಸುಲಭದಿಂದಲಿ ಪುರಂದರಗಿತ್ತು 

ಸಲಹಿದೆ ಒಲಿದು ಬಲಿಯ ಭಕ್ತಿಗೆ ನೀ ಬಾ- 

ಗಿಲ ಕಾಯ್ದ ನಟುವಾಮನನೆ ॥ ೧೩ 

ದುರುಳತನಿದಿ ಆ ಹೈಹಯರೆಂಬ 

ನರಸರ ದುರ್ಮದ ಮರ್ದಿಸಲೋಸುಗ 

ಪರಶು ಪಿಡಿದು ಕ್ರೂರ ನೃಪರ ಶಿರವನೆಲ್ಲ 

ತರಿದು ನಿಗ್ರಿಹಿಸಿದ ಭಾರ್ಗವಮೂರ್ತೆ 1೧೪ 

ಶರಧಿ ಬಃಧಿಸಿ ಸೇತು ಕಟ್ಟ್ಯ ಕವಿ- 

ವೀರರೊಡನೆ ಆ ರಾನಣನಡಗಿಸಿ ಭೂ 

ಭಾರವನಿಳುಹಿಸಿ ಭೂನಿಜೆಯನು ತಂದ ಅ 

ಸುರಮರ್ದನ ದಾಶರಥಿರಾಘವ ॥ ೧೫ 

ವಸುಮತಿ ಭಾರವ ನಿಳುಹ ಲೋಸುಗ 

ವಸುದೇವಸುತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೆನುತಲಿ 

ಶಿಶುಪಾಲಾದಿಗಳಂತಕನೆನಿಸಿದ 

ಶಶಿಮುಖಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಸಹಿಶ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ॥ ೧೬ 

ಮೇದಕರ್ಮು ಗಳಿಗನರ್ಹರೆಲ್ಲರು 

ಸಾದರದಿಂದಲಿ ಅಧಮರೆಸಗುತಿರೆ 

ಮೇದವಿರುದ್ದ ವಾದಗಳಿಂದಲೇ 

ಮೋಹವ ತೋರಿದೆ ಬುದ್ಧ ಸ್ವರೂ ಸನೆ ॥ ೧೭ 

ದುರುಳತನದಿ ಇಳೆಯಾಣ್ಮರುಗಳು 

ಕ್ರೂರತನದಿ ಸರಪೀಡಕರಾಗಿರೆ 
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ಪರಿಹರಿಸಲು ಭೂಭಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವ- 

ತರಿಸಿ ಮೆರೆಯ'*ನ ಕಲ್ಕಿರೂಪನೆ ॥ ೧೮೫ 

ಏಕರೂಪ ಅನೇಕರೂಸನೆ 

ಏಕಮೇವ ನೀ ಪ್ರಕಟಮಾಡುನೆ 

ಶ್ರೀಕನುಲಭವ ಪವಿನಾಕಿಪ್ರಮುಖರು 

ಏಕದೇಶದಿ ಸಾಕಲ್ಯವ ತಿಳಿಯರೊ IAF 

ದೋಷದೂರ ಶೇನಾಹಲವಾಸ 

ಪೋಸಿಸೊ ನಿನ್ನಯ ದಾಸಜನರ ಸರ್ನ್ವ- 

ದೋಷಕಳೆದು ಮನೋಕಾಶದಲಿ ನಿಲ್ಲೊ 

ಶೇಷಗಿರೀಶ ಶ್ರೀ ಮೇಂಕಟೇಶನೆ | 30 | 

ಗೆ - ಅಠಾಣ ತಾಳ - ಅನಿತಾಳ 

ಶರಣಾಗತರಕ್ಷಕ ಚೇಗದಿ ಬಂದು 

ಮನಮಂದಿರದಿ ನಿಲ್ಲೋ | ಪಗ 

ಈ ಕರೆಕರೆ ಸಂಸಾರ ಶರಧಿಯೊಳು ನಿಂಜಿ 

ಹರಿಯೆ ನಿಲ್ಲೊಂದರಘಳಿಗೆಯಾದರೂ ಮನದೀ ಅಪ 

ತೋಯಜಾಂಬಕ ನಿನ್ನ ನಾನೆಂದಿಗೆ 

ಕಾಯದೊಳು ಕಾಂಬೆನೊ 

ಮಾಯಾರಮಣನೆ ನೀ ನಪಾಖಂನ ಹರಿಸಯ್ಯ 

ಆಯಾಸಗೊಳಿಸದೆ ಕಾಯುವುದೀಗಲೆ WA 

ನಾನಾಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾ ಬರಲಂಜೆನೊ( 

ಶ್ವಾನಸೂಕರಜನ್ವದಿ ನೀನಿಟ್ಟಿ ರಾದರು 

ಶೀನಿಧಿಯೆ ನಿನ್ನಯ ಸ್ಟ್ರಾ 

ರಣೆ ಒಂದಿದ್ದರೆ ನಾ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯನೋ ॥ ೨ ॥ 

ಲೋಕಾಲೋಕೋದ್ದಾರನೆ ನಿನಾ ಸ ಜ್ಞೈಯಿಂ 

ನಏಕಾದಶೇಂದ್ರಿ ಯಾದಿ ನಾಕೇಶವೊದಲಾದ ಪಿಎ 
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ನಾಕಿ ಸ್ಪಮುಖರು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯನೆಸಗಿ 

ಶೋಕ ಸಡಿಸುವರಯ್ಯ 

ದುರ್ಗಾಶ್ರೀರನುಣ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೆಲ್ಲ 

ದುರ್ಗಮವಾಗಿಹುದೊ ಸ್ವರ್ಗ ಅಪ- 

ವರ್ಗ ಪ್ರದನೆ ಎನ್ನಯ ಭವ- 

ದುರ್ಗ ಕಡಿದು ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಕರುಣಿಸೊ 

ಸ್ವಾಮಿಕೀರ್ಥದಿ ವಾಸ ಪೀಜಗದೀಶ 

ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನೇಂಕಟೇಶ ಪಾನುರನಾದೆನ್ಸ 

ತಾಮಸ ಹೆರಿಸಿ ಹೈತ್ಯನುಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೊ 

ಕಮುಲಾಸಪತಿಯೆ ದೇವ 

ಮಂದ ರೋದ್ಭರಾ-ಬಂದು ಕಣ್ಣ ಮುಂಜಿ ನಿಲ್ಲೋ 

ಬಡವನಕೊಡೆಯನೆಂದು ನಿನ್ನ್ನ 

ಅಡಿಯಬಿಡದೆ ನಂಬಿಜಿನೊ 

ಕಡುಬೆಜಾನಿಧೆ ಬಡಕ.ಚೇಲನ 

ಪಿಡಿಯನಲಿಗೆ ಒಲಿದು ಪೊರೆದೆ 

ಸರ್ವಸಾರಭೋಕ್ತ ನೀನೆ 

ತೋರ್ಪದಿಲ್ಲ ಕೊಡಲು ನಿನಗೆ 
ಸರ್ವದೇವ ಸಾರ್ವ ಭಾಮ ನೀ. 

ನೋರ್ವ ಸರ್ವವ್ಯಾಸ್ತ್ಯ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ 

ಪ್ರುಣತಕಾಮದನೆಂದು ಅಂದು 

ಅಣುಗ ಧ್ರುನನಾಕ್ಷಣದಿ ಪೊರಿದೆ 

ಪ್ರಣತಾರ್ಥಿಹರನೆಂದು ನಂಬಿದೆ 

ದಣಿಸಲಾಗಡೋ ದೀನರಕ್ಷಕ 

ಮ.ಕ.ತರೊಡೆಯ ಭಕುತನತ ಲ 

ಯುಕುತಿ ತೋರಡೋ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನಕೆ 

|: 
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ಶಕುತಿಯಿತ್ತು ಸಲಹೊ ಎನ್ನನು 

ಸಕಲ ಲೋಕೋದ್ಧಾರ ಧೀರ 

ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪೊರೆಯಲು ಫ್ರೀ-- 

ನಲ್ಲ ನಿಂತೆಯೊ ಶ್ರೀಶ ಶೈಲದಿ 
ನಲ್ಲಭಾ ಫ್ರೀ ನೇಂಕಬೇಶ ನೀ. 

ನೆಲ್ಲ ಬಳ್ಲೆನ್ನ ಸೊಲ್ಲ ಲಾಲಿಸೊ 

- ಬಿಲಹರಿ 

ಭಕುತನತ್ಸಲ ಶೀಲಾ - ಶೇಷಗಿರಿಯ ಲೋಲ 

ನೀರುಕಣಿಸೊ ಎನ್ನಾ - ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಫನ್ನಾ 

ಮಂದಭಾಗ್ಯನು ನಾನು ವೃಂದಾರಕ ವಂದ್ಯ 

ತಂದೆ ಎನಗೆಂದೆಂದು ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧೂ 
ನಂದಿಖೆ ನಿನ್ನಯ ದ್ವಂದ್ವಪಾದದ ಧ್ಯಾನ ಅ- 

ದೊಂದನಾದರು ಇತ್ತು ಬಂಧನ ಪರಿಹರಿಸೊ 

ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನಯ ನಾನು ಹಿಂದೇ 

ಬಂಥ ಹರಿಸಿತು ಭಕುತವೃಂದಕೆ 

ಅಂದು ಅನಕೇನೆಂದು ಕರೆದರೋ 

ಮಂದರೋದ್ಧರ ಬಂಧಮೋಜಕ 

Ji 

|೪| 

॥ ೫ 

ತಾಳ -. ಆದಿ 

ಅಸ, ॥ 

We 

ಪಾಲಿಸೋ ಗೋಪಾಲ ಸೌಶೀಲ್ಯಗುಣನರಾಲಾ (ಭರಿತ) 

ಓಲೈಸರೋ ಮುಕ್ತಜಾಲ ನಿನ್ನ 

ಕಾಲನಾಮಕ ಆಸತ್ಯಾಲ ಬಾಂಧವನೆಂದು 

ಕಾಲಿಗೆರಗುನೆ ಕೃಪಾಳೊ ನೀನಲ್ಲನೆ 

ಸೊಲ್ಲಲಾಲಿಸೊ ಲಕುಮಿನಲ್ಲ ನೀ 

ನಲ್ಲದಲೆ ಇನ್ನಿ ಲ್ಲನೆಂದಿಗು 

ಬಲ್ಲಿದರಿಗತಿ ಬಲ್ಲಿದನು ಆ 

ವಲ್ಲಿ ನೆನೆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೊರೆನೆ ॥೨॥ 



ಆ 

ರಾಗ . 

ಸುರು ಸ ಶಶ ದ ಉರರ/ಟರಿ NY ಪಾಲ 
ಇ 

ಪುರಾಣಪುರುಸನೆ! ಸರಮಕರುಣಿ ಎಂದು 

ಪುರಾಣದೊಳು ನೀನೆ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೊ 

ಕರಿ ಧ್ರುವ ಭೃಗು ಭೀಷ್ಮರ ಹರಿತೆಯ ನೋಡಲು 

ಹರಿ ನಿನ್ನ ಸರಿಯುಂಬೆ ದುರಿತಾಸಹಾರದಿ 

ಸ್ಟುರಿಸರಘ ಪರಿಹ೦ಸ ಶ್ರೀಸ 

ಸುರಸ ಹರಮುಖ ನಿಟುಧವಂದ್ಯ 

ದರ ಸುದರ್ಶನಧಾರಿ ಪ್ರೀನೇಂಕಟೇಶ 

ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸನಿಠ್ಶಲಾ 

ಧನ್ಯಾಸಿ 

ಮುನಿಯುವರೀ ಕಸಾ ಮುನಿಯುವರೆ 

ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲರು ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೇನೊ 

ದಣಿಸಲಾಗದೊ ನಿನ್ನ ನೆನೆವಭಕುತರೊಳು 

ಮುನಿಗಳು ಮನದೊಳು ಕ್ಷಣಬಿಡದಲೆ ನಿನ್ನ 

ದಣಿಸಿ ಕುಣಿಸುನರೊ ಮಾೌನದಿಂದಲಿ ನಾ 

ಮಣಿದು ಬೇಡುವೆ ಬರಿದೆ ಹಣಿದು ಬಿಸುಡುವರಿ 

ಕೆಣಕೆದವರ ನೀ ಕ್ಷಣದಿ ಕಾಪಾಡಿದೆ 

ಬಲಿಯ ಯಾಚಿಸಿ ಭಕ್ತಿಬಲೆಗೆ ನೀ ಸಿಲುಕಿದೆ 

ಶಿಲೆಯನೊತ್ತಿ ಸುಶೀಲೆಯ ಪೊರಿದೆ 

ಜಲಧಿಶಯನಾ ನೀ ರಥಕೆ ಸಾರಥಿಯಾಜಿ 

ಛಲನೇತಕೆಸ್ನೊಳು ನೀನೆಗತಿ ಎಂದರೆ 

ಎಂಜಲಾಸೆಗೆ ಸೋತು ಶಬರಿಯ ಪೊರಿದೆ 

ಸಂಜೆಹಗಲೆನ್ಸದೆ ಎಂಜಲ ಬಳಿಡಿ 

ಅಂಜದೆ ಅಜಾಮಿಳಗೊಲಿದೆಯೊ ದೇವ 

ಅಂಜೆನೊ ಎಂದಿಗೂ ಕುಂಜರವರದಾ 

|| ಅ.ಸ, | 

॥೧ 

1೨ 

೩. 
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ಶಸಥ ನಾಡಿ ನಿನ್ನ ಪಂಥವ ಕೆಡಿಸಲು 

ಶುಪಿತನಾಗಲಿಲ್ಲ ಕುರುಪಿತಾಮಹನೊಳು 
ಅಪ್ತ ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಾಂಧವನೆಂದು ನಿನ್ನ 

ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಬೇಡಲು ಬಂದುದಕೆ ಈಗ 

ಶಂಕಿಸಿ ಈ ಸರಿ ಅಂಕಿತ ಪೇಳದೆ 

ಬಿಂಕ ತನದಲಿ ಕಾಲನ ಕಳೆದೆ 

ಶಂಕರನುತ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇೈಶ ನಿನ್ನ 

ಕಿಂಕರನೆಸಿಸೆನ್ನ ಸಂಕಟ ಹರಿಸೊ 

ರಾಗ - ಕಾನಡ 

ಧನ್ಯನಾಜಿನೊ ಇಂದು ಎ ನಿನ್ನ ಪಾದ. 

ಸನ್ನಿಧಿಯ ಘನ್ನದರುಶನದಿಂದಲಿ 

ಮುನ್ನ ದುರಿತಗಳೆಲ್ಲ ಛಿನ್ನಛಿನ್ನವು ಮಾಡಿ 

ಬನ್ನ ಬಡಿಸದೆ ಎಮ್ಮಾ ಸಲಹುವ ಸ್ವಾಮಿ 

ಸುನಶಿನಸಾರೊಡೆಯ ಕಾಲನಾನುಕನಾಗಿಪ್ಪ ಮೋದ- 

ನಾಮವತ್ಸ ರದಿ ವಿಮಲ ಚೈತ್ರಕೃ ಷ್ಟ | ಪಕ್ಷವತಮಿ 

ಸಾಮ್ಯವನ ಸರದಿ ದ್ಯುಮಣಿ ಉದಯಕಾಲದಲಿ 

ಮನು ಕುಲಸ್ವಾಮಿಯೆ ಎನ್ನ ನಂಶಜಾಪ್ತರ 

ಅಮಿತಶ್ರಮ ಪರಿಹರಿಸಿ ಈಗ 

ಶೀಮುನೋಹರ ನಿನ್ನ ನಿಶ್ವರೂಪನ ತೋರ್ದಿ 

ಪ್ರೇಮ ಇಂದಿಗೆ ಆಯಿತೆ ಅಮಿತ ಜನಬಂಧು 

ನಿನ್ನ ದರುಶನನೆಂದಿಗಂದಿಗಾಗಲಿ ಎಂದು 

ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವನೆ ಮಾಡಲು ಸನ್ನು ತಾಂಗನೆ ನೀನೆ 

ಘನ್ನಕರುಣವು ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಯತ್ನವು ಇಲ್ಲದೆ 

4 ನಿನ್ನ ದರುಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ಯರಿಂದ ಪ್ರೇರಿಸಿ 

ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಮನವು ಪುಟ್ಟಿ ಸಿದೆ ಪನ್ನ ಗಾಜಲನಿಲಯ 

59 
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ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಎಂತುಂಟೋಃ ಎನ್ನನಿಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು 

ಘನ್ನ ಡರುಶನನಿತ್ತೆ 

ಪಂಕಜೋದ್ಭವನಯ್ಯ ನುಂಕುಕನಿಸಿದೆ ಸಯಣ 

ಶಂಕೆಯ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸಂಕಟಹರಿಸಿ ನಿನ್ನ 

ಕಿಂಕರರೊಳು ಸೇರಿಸಿ ಬಿಂಕದಲಿ ಗಿರಿಯನೇರಿಸಿ 

ಪಂಕಜನಾಭ ಮುಕುಂದ ಗೋವಿಂದ 

ಶೆಂಳರಾನುತ ಪೂಜಿತ 

ಶಂಖಶೂರ್ಯಾದಿ ವಾದ್ಯಗಳಿಂದಲಿ ಫ್ರೀ 
ಕ್ರಿ 

ನೇಂಕಟೇಶ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಬಿಡದೇ 

ಕಂಡೆನ ಕಣ್ಣೆದುರಲಿ ಕೃಷ್ಣನ 

ಕಂಡೆ ನಾನೀಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಡೊಡೆಯ ತಾ 
ತಾಂಡವಾಡಿ ಭೂಖಂಡದಿ ಮೆರೆದನ 

ಜಯಖನಿ ಹೈತು ಿ ಮಿದಾಲಯದಿ ಸುಲೀ- 

ಲೆಯಸಾಡುತಿಕಪ ವಾಯ್ಕಂತರ್ಗತ ಕೃಷ್ಣ 

ಜಯಜಯ ಜಯ [ಶ್ರೀನಿಜಯಸಾರಥಿ ಭವ- 

ಭಯಹಾರಿ ಭಕ್ತರಭಯ ಪ್ರದಾಯಕ 

ದಯವನಧಿಯೆ ಮನದಾಮಯ ಕಳೆದು ನಿ- 

ರ್ಭಯದೊಳು ಕಾಯುವ ಜಗದೊಡೆಯ 

ಥೇಯವು ನಿನಗಿದು ಸದ ನೈ ಕುತರಾಶ್ರ್ರಯ 

ತಟಿತಕೋಟ ನಿಭಕಾಯ ತ್ರೀಭೂಕಾಂತ 

ದೈತ್ಯಕ್ಸ ಕಾಂತ ಜಗದಾದ್ಯಂತ 

ನಿಂತು ಜೀವರಾದ್ಯಂತ ಕೃತ್ಯಗಳ 

ಸಂತತ ನಡೆಸುವ ಕಂಶುಸನಿತನ ನಾ 

ಶ್ರೀಕಳತ್ರ 5ರಲೋಕೈ ಕನಾಥ ಜಗ- 

ದೇಶ ನಂದ್ಯನೆ ನರಲೋಕದ ಕ್ರೀಡೆಯೊಳ್ 

ಭೀಕರಿಲ್ಲದೆ ಬಕ ಶಕಟಾ ಕಂಸಾದಿಗಳ 

ಏಕ ಫೆಳಿಗೆಯೊಳು ನೀಕೊಂದು ನಲಿದು ನಿಂಜಿ 

3 
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43 ಇಕಶಾಸನ ದಿಖಾಕನಂದ್ಯ, 

ಪ್ರ, ಕಟನಹುದೊ ನಿಷು ಟೀ 

ಬ ಚ್ಛೃತನದಿ ಹೃತ್ತಟಿದಲಿ 1 

ತ ಕಿ3ಿತದಂದದಲಿ ಒಳಗೇ ಭಃ 
ಆ ಲಟಕದೆಡರಾಕಟಿಕ ನರಿಹ 

ಪುಟ್ಟು ಕರುಣಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ 

ಖು ನಟಸುವಾ ಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಃ 

ದ೦ಗಾ ನಿನ್ನ ವರುಗಳಿಂಗಿ ತರ 

ಈ ಲಗವರದ ನಿನ್ಶ್ರಾಂಗೆ ನಡೆ; 

ತತಇಂಗ ನುಂಗಳಾಂಗ ತುಂ? 

ತರಂಗ ಏಕೋನವಿಂಶತಿ ನ 

'್ ೦ಗಳಲಿದ್ದು ಜಗಂಗಳ ಕಾಃ 

ಪಿಂಲಗಿಸಿ ಅಂಗದ ಕಾರ್ಯನ 

ಈ ಲಗಳಿಗಿತ್ತು ಎಂದಿಗು ಪೊ 

ಇಂಗಳ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಭೋಗ! 

ದಲಗನಾಥ ಹೃದ್ರಂಗದಿ ನಃ 
ರಹಇಂಗೆ ನಿಂದಿಹ ಈ ಶ್ರೀನೆ 

ಸಾವೇರಿ ಅಳಳ - ಬಟ 

'೦ಡೆ ನಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಬೊಡೆಯ ಶ್ರೀನೇಂಕಟೇಶನ (ಸ| 

ಈ ಎಡೆ ನಾ ಭಕುತರ ಹಿಂಡುಗಳು ನೆರೆ 

ಇಕೆ.ೋಇಂಡಾಡುತಲಿದೆ ಸದಪುಂಡರೀಕವನಾ | ಅ, ಸ, | 

ಈಖಂಗಮುಹಿಮ ಸತ್ಸೃಂಗವಿತ್ತು ಮನದಂತರನರಿ- 

ಈಇಂಗೀರಸದೀ ಮಂಗಳ ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಭಾರ್ಗನಾಸರದಿ 

ಇವಾರ್ಗವಿಪತಿ ನಿನ್ನನುಗ್ರಹದಿ ನಗದೊಡೆಯ ಭಕ್ತ... 

ರಘುಹರಿಸುತ ಪನ್ನ ಗಗಿರಿಯೊಡೆಯ ನಿನ್ನ್ನ ಯ ಗುಡಿಯನ್ನು 

" ಖಗೆಬಗೆ ಸುತ್ತಿ ಸರ” ಹಿಂಡನ್ನು ನಾ ಕಂಡೆಸೋ 



02 ಉರ ಗಾದ್ರಿನಾಸ ವಿಕಲದಾಸರ ಕ್ಸ ಕಿಗಳು 

ಜಾಗುಮಾಡದೆ ಬಾಯಿ ಬೀಗವ ಕೈಕೊಂಡು 

ಸಾಗಿ ಕಾಸಾರದಿ ಸಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 

ಬಾಗಿ ವರಹಾದೇವರ ಮಂದಿಸಿ 

ಬೇಗದಿ ಹರಕೆ ಕೈಕೊಂಡಿಹ ದೇವನ WA 

ಮುಕ್ತರೊಡೆಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಿನ್ನಯ 

ಭಕ್ತರ ವಿಪತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿಸಿ ಶಕ್ತಾ ಕಿನುಸಾರ ತ್ವ 

ದ್ಭಕ್ತರೆಸಗುವ ಅತ್ಯಲ್ಪಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ 

ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಕಾರದಿ ಸುತಲು ಹೊತ್ತಗಂಡದಿೀೀಪ ಸಾರುತಲೀ 

ನಿತ್ಯನೂತನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುತಲೀ ಮತ್ತೆ ಉರುಳುತಲೀ 

ಉತ್ಕನುಗತಿಪ್ರದ ವ್ಯಕ್ತನಹುದೊ ತ್ವ- 

ದ್ಭೃಕ್ತರ ಮನೋರಥ ಪೂರ್ತಿವಕಾಡುವ 

ಭಕ್ತವತ್ಸಲನೆಂಬ ಬಿರುದು ಫೊತ್ತ ಸ- 
ರ್ವೋತ್ತಮ ಶೀಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಿನ್ನನು | ೨॥ 

ಬೊಮ್ಮ ಜನಕ ಪರಬೊಮ್ಮನೆ ನಿನ್ನಯ 

ಸನ್ಮಹಿಮೆಯ ನಾ ಹಿಮ್ರೂನದೀ 

ಒಮ್ಮೆಯಾದರು ಮನ್ಮನದಲಿ ನಿನ್ನಯ 

ಸನ್ಮಂಗಳರೂಪನ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತು 

ಇನಮ್ಮನನಾಗಿರೆ ಘಮ್ಮನೆ ಎನ್ನನು ಒಳಕ್ಕೆ ದೆ 

ಕಣ್ಮುನದೆದುರಲಿ]ನೀನಿಂದೆ ನೀನೆನ್ನಯತಂದೆ ಸನ್ಮುದದಿಂದೆ 

ಪಾಮರನೆಂದೆನ್ಸ ಪ್ರೇಮದಿ ಕರುಣಿಸಿ 

ಸನ್ಮಹಿನೆಯ ತೋರ್ದಿ ಜಗದೀಶ 

ಕಾಮಿತಜನರ ಕಲ್ಪದ್ರುಮ ನೀನೆಲೊ 

ಈ ಮೇಲುಗಿರೀಶ ಶ್ರೀನೇಂಕಟೇಶಾ ನಿನ್ನ Ia | 

ರಾಗ - ಪೂರ್ವಿ! ತಾಳ - ಆಡಿ 

ವೆಂಕಟಾಹಲ ನಿವಾಸಾ- ಜಗದೀಶ 

ಸಂಕಟಣಾ ಹರಿಸೊ ಫ್ರೀಶಾ ।ಸ| 



ಪಂಕಜಾಸನ ಪ್ರಮುಖ ಶಶಾಂಕಸುರವರ ಪೂಜಿತ 

ಅಕಳಂಕ ಮಹಿಮ ಖಗಾಂಕ ಜಕ್ರಗದಾ 

ಶಂಖ ಶ್ರೀಕರ ಕಂಜಧರ ಪಾಣಿಃ | ಅಪ 

ಲೋಕನಾಥ ಲೋಕಬಂಧಥು- ದಯಾಸಿಂಧು 

ಭಕುತರನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು-ಎಂದೆಂದೂ 

ಭಕುತರ ಬೆಂಬಲನು ಎಂದೂ-ಆಇಂತೆಂದೂ 

ಪಾಕಶಾಸನ ಪೂಜ್ಯ ಪಿನಾಕಿಪಿತ ಸುರಜೆ|ಷ್ಠ ವಂದ್ಯ 

ವಿಕನೇವ ನೀ ಕೈಬಿಡದೆ ಕರ್ಮ- 

ಪಾಕಮಾಡಿಸೋ- ಕಾಲನಾಮಕ la 

ಬಂಧಕಗಳತಂಬೊಸ್ಲೀ-ಭಕುತರ ಮನ 

ಹಿದೊಂದುಪರಿ ದೃಢಮಾಡಿ - ಸರಿಯು ನೋಡಿ 

ಬಂದ ಬಂಧವ ಹರಿಸಿ-ಹೃದ್ಹಾಸೀ 

ಹಿಂದುಮಖಂದೂ ಕಾಣದ ಮಹ- 

ಅಂಧಕಾರಣ್ಯದಲಿ ಸಲಹಿದೆ 
ಬಂಧನೋಜಕನಹುದೋ ಅನಾಥ- 
ಬಂಧು” ನೀನೆಂದು ನಂಬಿದೇ | ೨॥ 

ಕರುಣಾಸಾಗರನೇ ನಿನ್ನಿ-ನಾನಂಬಿದೆ 

ಸ್ಥರಣೆಯೊಂದನೆ ಪಾಲಿಸೋ ಈ ಜನುನುದಿೀ 

ಪರಮಸಾಧನ ಕಾಣಡೇ- ಪರಿತಪಿಸುವೇ 

ನಿರುತ ಭನ ಸಂಶೋಲೆಯಾ ಕಡಿದು 

ವೊರೆಯುವುದೋ ಪ್ರೀನೇಂಕಟೇಶನೆ 

ಸ್ಮರಿಪರಘ ಪಂಹೆರಿಪ ತ್ರೀ 

ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸನಿತ್ಶಲ ಪ್ರಭೋ a 

ಗ - ತೋಡಿ ತಾಳ - ಆದಿ 

ಶೀನಿವಾಸ- ಶ್ರೀನಿವಾಸ- ದೀನರಕ್ಷಕ 

ದಾನಿ ನೀನೆಂದು ನಂಬಿದೆ "ಪ 
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ಜ್ಞ್ಯಾನಗನು ಟನೆ ವಾಜ್ಯನೋಮಯ 

ಮಾನಿಮಾನಸ ರಾಜಹೆಂಸ 1ಅ.ಸ॥ 

ಲೋಕಭರಿತ ಶ್ರೀಕಳತ್ರ-ತ್ರಿಕಕುದ್ಹಾ ಮದಧಿನಾಥ 

ಶ್ರೀಕಮಲಭವಾದಿ ನಂದಿತ 

ಮುಕುತಾಮುಕುತ ಜನ ಸಂಸೇವಿತ 

ಅಖಿಳಾಗಮಕೆ ಅತೀತ- ಶ್ರೀಕರನಲ್ಲನ ಪೂಜಿತ 

ಅಖಿಳಾಜಾಂಡದಿವ್ಯಾಪ್ತ-ಭಕು ತರ ಗತಿಯ ಪ್ರದಾತ 10H 

ನಿಗಮನಿತ್ತೆ-ಸಗನಪೊತ್ತೆ-ಬಗೆದು ಬೇರ ನರ- 

ಮೃಗಾಂಗನೇ- ತ್ಯಾಗಿಯೊಳು ಪೋಗಿ-ನೃಪರ 

ನೀಗಿಸಿ-ನನವನವಾ ಹರಿಸಿದೆ 

ಬಗೆಬಗೆ ಆಟದಿ ಬಾಲ್ಯದಿ ಹಗೆಗಳ ಮಡುಓದೆ ಕಾರ್ಯದಿ 

ಆಗನುಕರ್ಥ ನೋಹಿಸಿ. ಜಗದೊಳು ತುರಗವನೇರ್ಜಿ H 9H 

ಅಂತರಾತ್ಮ ಸರಮಾತ್ಮ ಅನಂತಾನಂತರೂಸಾತ್ತ 
ಪ್ರ್ರಾಂತಗಾಣದೆ ನಿರಂತರದಿ ನಿಂತು 

ಸಿರಿ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ಕಳಾದಳೋ 

ಕಂತುಪಿತ ಎನ್ನ್ನಂತರದಿ ನಿಂತಿಹೆ ನಿರಂತರದಿ 

ಕಾಂತ ಶ್ರೀ ಮೇಂಕಟೇಶನೆ-ಅಂತರ್ಬಹಿರದಿ ನಿಂತಿಹ ಪ್ರಭೋ ॥ ೩ ॥ 

ಅಪ್ತುಮೇಯ ಸ್ಪಪ್ರಕಾಶ-ಅಪ್ರಾಕೃತಗುಣಗಣಾರ್ಣನ 

ಸ್ವಪ್ತ ಯೋಜನರಹಿತ ಸತತ- 

ತ್ತೃತ್ನ್ರ್ರಸಾದದಿಂದ ಜಗವು 

ಕ್ಷಿಸ್ರದಿ ನೃಸಸಂಸ್ಕುತಿಸೆ ವಿಪ್ರ ನಮನ ಸಂಕೈಸಿದೆ 

ಅಪ್ಪತಿಹತ ಮಹಿಮನು ಸುಪ್ರೀತನಂ ಜನರ್ಗೆ ॥೪ | 

ಪರನುಪ್ರರುಷ-ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಸರಮಕರುಣಶರಧಿಯೆ 

ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸವಿಕ್ಶಲ ಕರಾವಲಂಬನನಿತ್ತು ಸಲಹೆಲೋ 

ಪರಿಪರಿ ಎನ್ನ ಸರಾಧನೋಳ್ವರೆ ಭೋ ಜನದೊಡೆಯ 

ಕರುಣವು ತೋರದೆ ನೀನಿರೆ ನರಸಶು ನಾನೆಂತು ಬಾಳ್ವೆನೊ ॥ ೫ 



391. ಮುಖಾರಿ ತಾಳ - ಅದಿ 

ಭಕುತಿಯಾಬೇಡುವೆ | nmi 

ಮುಕುತರೊಡೆಯ ನಿನ್ನ ನದಪಂಕಜಜೆ4ೊಳು | ಆಸ. ॥ 

ಜಾರಿಬಾರಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನಾ 

ಸಾರಿಸಲು ದಾರಿಯಕಾಣೆನೊ 

ವತಾರಮಣನೆ ದಯ ತೋರದಿರಲು ಇ- 

ನ್ಯಾರಿಗೆ ಮೊರೆಯಿ ಡಲಯ್ಯ ಶ್ರೀಹರೇ ॥೧॥ 

ಘನ್ನದುರಿತಗಳಿಂದ ಹಿಂಡೆ ನಾ 

ಬನ್ನ ಬಟ್ಟು ಬಹು ಖಿನ್ನನಾಗಿಹೆ 

ಸನ್ನು ತಾಂಗ ಶ್ರೀನಬ್ಲನೆ ನೀ 

ಇನ್ನು ಮನ್ನಿ ಸದಿರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಪೇಳಿಲೊ 1೨॥ 

ಮಂಕುಮಂತಿಯಾಗಿದ್ದರೆನ್ನ ಹೃ-- 

ತ್ರೃಂಕಜಡೊಳಗೆ ಆಕಳಂಕನಾಗಿಹೆ 

ಶಂಕೆ ಏಕೋ ನಿನ್ನ ಕಿಂಕರನಲ್ಲವೇ 

ಸಂಕಟಹರಿಸೋ ತ್ರಿನೇಂಕಬೇಶನೆ a | 

ರಾಗ - ಶಂಕರಾಭರಣ ತಾಳ - ಆದಿ 

ಜಯ ಜಯಾ ಪ್ರೀ ನೇಂಕಟೇಶ ಜೀಯ ॥ಸ॥ 

ಜಯ ತ್ರೀನೇಂಕಬೇಶ ಜೀಯ ನೀನ... 

ಭಯಪ್ರೆದಾಯಕನಯ್ಯ- ಆಹಾ 

ಭಯಕೃದ್ಭಯನಾಶನ ನೀ ಎನ್ನ ಕೈ ಬಿಡದೆ 

ಕಾಯೊ ಎನೊ ಶಡೆಯನೆ ನೇಂಕಟಿರಾಯ ॥ ಅ.ಪ. 
1 

ಮಂಕುವಕಾನವನಾದ ಎನ್ನೆ ಮನದ 

ಡೊಂಕುತ್ತದ್ದದಿ ಸ್ವಪನವನ್ನ-ನಿನ್ನ 



66 ಉರಗಣದ್ರಿವಾಸ ವಿಶಲಜಾಸರ ಕೃತಿಗಳು 

ಅಂಕಿತದಂತೆ ನುಡಿಸೆನ್ನ-_ ಇನ್ನು 

ಮಂಕು ಹರಿಸಿದೆ ಪ್ರಸನ್ನ-8ಆಹಾ॥ 

ಬಿಂಕದಿಂದ ಇಹ ಶಂಕೆ ಹರಿಸಿ ನಿನ್ನ 

ಕಿಂಕರ ಕಿಂಕರ ಕಿಂಕರನೆನಿಸಿದೆ 

ಹಿಂದನೇಕ ಸರಿಯಿಂದ ಮನ- 

ಬಂದಂತೆ ನುಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ- ತಂದಿ 

ಮುದ್ದು ಮೋಹನ ವಿಠ್ಮಲಾನಂದ...ಪೊಂದಿ 

ಸಂದೇಹ ಹರಿಸಿದ ಜಂದ.8ಆಹಾಃ 

ಇಂದು ಮುಂದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಭನ 

ಬಂಧ ಹರಿಸಿ ಕಾಯಬೇಕು ಇಂದಿರೆರಮಣ 

ತ್ವರಿತಾದಿ ದರ್ಯಾಡೊ ಹರಿಯೆ. ನೀನೆ 

ನಿರುತ ಎನ್ನಯ ಕುಲದ ದೊರೆಯೇ-ಭಕ್ತ 

ಪರಿಪಾಲ ಮೋಕ್ಷದ ಹೆರಿಯೋ-ನಿನ ಶೆ 

ಹೊರತು ರಕ್ಷಕರ ನಾನರಿಯೆ-!ಆಹಾಗ 

ಪರಮಕಳರುಣಿ ಫ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಾಭಿನ್ನ 

ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸವಿಕ್ಶಲ ಜಗದೀಶನೆ 

ಕಾಗ - ನಾಜನಾಮಕ್ರಿಯೆ 

ಕೇಶವನಾಮ 

ನಾರಾಯಣ ಪರಿಪಾಹಿ - ನರಹ೭ಯೆ 

ನಿನೊ ಳು ನಿರುತ ನಾನಪರಾಧಿ ನಾರಾಯಣ 

ಹೇಸಿಕೆಯಿಂದ ಮನ ಕಾಸುವೀಸಕೆ ಸೋತು 

ನೋಸ ಹೋದೆ ನಿನ್ನ ನೆನೆಯದೆ ಕೇಶನ 

ನಿರುತ ನಿನ್ನಯ ನಾಮಸ್ಕುರಣೆಯ ಬಿಟ್ಟು 
ಘೋರನರಕಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದಿ ಪೊರೆಯೊ ನಾರಾಯಣ 

॥೧॥ 

a 

Hath 

೬3೪ ಎ. ಅಪಿ 

|| ಅ.ಪ, ॥ 

WAH 

೨1 



_ ಬ 

ಮುದದಿಂದ ನಾ ಹೆದಿಬದೆಯರ ಮುಖ ನೋಡಿ 

ಮದದಿಂದ ನಿನ್ನನು ಮರೆದೆನೊ ಮಾಧವಾ 

ಸವನಕ್ರಯದಿ ಅನ್ಯವಹಿತ ಕಾರ್ಯವ 

ಲವಲೇಶ ಬಿಡದೆ ನಾನೆಸಗಿದೆನೋ ಗೋವಿಂದ 

ಕ್ಷಣಬಿಡದಲೆ ದುಷ್ಕರ್ಮದಿಂದಲಿ ದಣಿದು 

ತೃಣಕೆಣೆಯಾಗಿ ನಿರ್ವಿಣ್ಣನಾದೆ ಹೇ ವಿಷ್ಣು 

ಹೃದಯದೊಳಿಲ್ಲದ ಮಧುರ ನುಡಿಗಳ 
ಮುದದಿ ನುಡಿದಿನೋ ಮಧುಸೂದನನೇ 

ಅವನಿಯೊಳಗೆ ಎನಗೆಣೆಯಿಲ್ಲನೆನುತಿ 

ಅವಗುಣಪ್ರತಿಮೆ ನಾನಾದೆ ತ್ರಿನಿಕೃಮ 

ಸುಮನಸರುಗಳ ನಾ ಅನುದಿನ ನಿಂದಿಸಿ 

ಯಮನ ಮಂದಿರದಿ ನಾನಿಂಡೆನೊ ನಾಮನಾ 

ಬುಧನೆಂದು ಮುರಿದು ನಾ ಅಧಮರ ಸೇವಿಸಿ 

ಅಂಧಂತಮಕೆ ಗುರಿಯಾದೆನೋ ತ್ರೀಧರ 

ವಿಷಯವೆ ಜೀವನದ ಕೃಷಿಯಾಯಿತೆನಗೆ 

ತೃಷೆಯ ನೂರದೆ ನಿನ ಮರೆದೆನೊ ಹೃಷೀಕೇಶನೆ 

ಉದುಭವಿಸಿದೆ ಈ ವಸುಧೆ ಭಾರಕ್ಕಾಗಿ 

ಬಾಧಕನಾಡೆನೊ ಪದುಮನಾಭನೆ 

ತಾನುಸಕೃತ್ಯದಿಂದುದರ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ 

ಪ್ರೇಮದಿ ತಿರುಗಿದೆ ದಾನೋದರ ದೇವ 

ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದ ದುರುಳ ಕಿಂಕರ ಸೇನೆಯಿಂದ 

ಸಂಕಟ ಸಟ್ಮೈನೊ ಸಂಕರುಷಣ ದೇವ 

ಕಾಶಿನಾತೆಗೆ ನಾ ಹೇಸಿಕಿಲ್ಲದೆ ಮನ 

ಹೇಸದೆ ಯಾಚಿಸಿದೆ ವಾಸುದೇವನ 

lah 

॥1೪॥ 

1೫॥ 

॥೬॥ 

Ha 

॥೮್ಭ 

Ney 

Wl ೧೦ ll 

॥1೧೧॥ 

Hs 

॥ ೧೩ ॥ 

॥ ೧೪ ॥ 



68 ಉರಗಾಡದ್ರಿವಾಸ ವಿಕೆಲದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು 

ಸದ್ಯ ಫಲವೆ ಮುಖ್ಯವು ಉದ್ಯೋಗವೆಂದು ಉಬ್ಬಿ 

ಹಿದ್ಯಾಡುಕಿಹೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ದೇವನೆ 

ಅನುಜ ತನುಜರು ಸತಿ ಅನುಗಾಲ ಬಂಧು ಎಂದು 

ಅನವರತ ನಂಬಿದೆನು ಅನಿರುದ್ಧಜೀವನೆ 

ಪರಿ ಪರಿ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂ ಪರಪೀಡಕನಾಗಿ 

ಪರರನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಬೆಳೆಜಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ 

ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರೊಳು ಭೇದ ವಂಜನೆ ಮಾಡಿ 

ಖೇದಕೆ i} ಹಿಳಗಾದೆ ಅಥಧೋಕ್ಷಜಮುೂರ್ತೇೇ 

ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೆ ಪರಾನ್ಸವನುಂಡು ಘೋರ 

ದುರಿತಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಬಿ ಶ್ರೀನರಸಿಂಹನೇ 

ಕೆಚ್ಚೆದೆಯಿಂದ ನಾನು ಸ್ವೈ(ಚ್ಛೆಯಿಂದಲಿ ಹರಿಸಿ 

ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಂತಾದಿ ಅಜ್ಯುತಮೂರ್ತೆ( 

ಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವನಾನಮಾಡಿ ನಾ 

ಜ್ಞಾನಿ ಎಂದೆನಿಸಿದೇ ಜನಾರ್ದನನೇ ಕಾಯೊ 

ಕೋನ ಪಾಪಗಳಿಂ ಸಾಪಕೃತ್ಯವನೆಸಗಿ 

ತಾಪ ಪಡುತಲಿಪ್ಲೈನಯ್ಯ ಉಪೆೇಂದ್ರನೆ 
ಳಳ 

ಕರಜರಣಗಳಿಂದ ಕಳ್ಳನಾಗಿಹೆನು ತೊಕಿದೆನೊ 

ಹರಿ ಗುರು ಯಾತ್ರೆಯ ಶ್ರೀಹರೇ( 

ಶಿಷ್ಟರನೆಲ್ಲ ನಿಕೃಷ್ಟತನದಿ ನೋಡಿ 
ಭ್ರಷ್ಮನಾಗಿ(ಜಗದಿ ಮಕಿಡೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ! 

ಸಂಕಟ ಪಡುತಿಹ ಕಿಂಕರನೊಳಿಹ 

ಮಂಕು ಹರಿಸಿ ಕಾಯೋ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶನೆೇ 

Hom 

8೧೬ # 

HL NH 

॥ ೧೮ 4 

Hor 

1೨೦ ॥ 

೨೧ | 

{i ೨೨ || 

| ೨೩ | 

॥ ೨೪ ॥ 

॥ ೨೫ | 
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ಸಲಹೊ ನಿನ್ನನನೀತ ನೆಂದಿಲ್ಲ- 

ಕಾಲ ಹೃತ್ಯಮಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋ 

ಸೊಲ್ಲು ಸೊಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲನೆಂದಿಲ್ಲ 
ಕಾಲದಿ ನುಡಿಸೊ ಸೆಲಿಸೊ 

ಕರಣತ್ರಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವು 

69 

॥ಸ॥| 

|| ಆ, ಸ, || 

ಕರುಣಾಕರನೆ ನಿನ್ನದೊ ಕರಣನಿಯಾಮಕ ನೀನಲ್ಲದಿಲ್ಲವೊ 
ಕರುಣಿಸೊ ಸತತ ಶ್ರೀಹರಿ ಗುರು ಭಕುತಿಯ 

ಪಂಹಭೇದ ತಾರತನ್ಯು ತಿಳಿದು ಜ್ಞಾನ 

ಸಂಜಕಗಳಿಂದಲಿ ಸಂಚಾತ್ಮಕಳ ನಿ 

ರಿಂಚಿ ಸವನರೊಳು ನಿರ್ವಂಹನೆ ಭಕುತಿಯಾ 

ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರು ಕೆಡದೆ 

ಮಾಕಳತ್ರನೆ ನಿನ ಅ 

ನೇಕ ಮಹಿಮನೆಂದು ಏಕಮನಸಿನಿಂದ ಅ 

ನೇಕ ಕಾಲವು ಪಾಡಿ ಬಇಸನೆಂದೆನಿಸಿ 

ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಈಗ ಶ್ರೀ ನೇಂಕಬೇಶನೆ 

ಗ - ನೋಹನ 

ಪಾಲಿಸೋ ಸರಿಪಾಲಿಸೋ 

ಪಾಲಿಸೊ ನೀ ಕಾಲನಾಮಕ- ಶೀರೋಲ 

ಕಾಲಕರ್ಮದಲೆನ್ನ ಕರುಣಿಸಿ ನೀನೀಗ 

ದುಷ್ಕೃಜನರ ಸಂಹಾರಕ. ಸರ್ವ 

ಶಿಷ್ಟೈಜನರ ಪರಿಪಾಲಕ-ದೇವ 

ಸೃಷ್ಠಾ ತೆ ಕದ್ಯಷ್ನ ಕರ್ತೃ ಕತ ದ್ಧ ನೈ ಕರಾ- 

ಭೀಷ್ಸದಾಯಕ 

HOR 

lat 

॥&೩॥ 

ತಾಳ -. ಅದಿ 

ಪಃ 

1೧॥ 
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ಜಗದ್ಭರಿತ ಜಗದಂತರ್ಯಾಮಿ- ಸರ್ವ 

ಜಗದಾದ್ಯಂತಭಿನ್ನ ನೇವಿ: ನೀನೆ 

ಸ್ವಗತಭೇದಶೂನ ನ್ಯಮಹಿಮಾ ಇನ್ನು 

ಜಗದ್ಗುಕು ಮಮ ಕುಲಸ್ಕ್ಯಾವಿ) 

ಪರಮೇಷ್ಟಿ ಭವ ಇಂದ್ರ ವಂದಿತ-ಕ್ಷರಾ- 

ಕ್ಷರ ಪುರುಷಪೂಜಿತ-ಪಾದ 

ನಿರವಧಿಕ ಗುಣಗಣಾನ್ವಿತ ನೀನೆ 

ಜರಾಮರಣನಾಶ ನರ್ಜಿತ 

ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತಾಶ್ರಯ ದೇವನೆ. ಸರ್ವ 

ಭಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾತನೆ-ವೃಕ್ತಾ 

ವ್ಯಕ್ತ ಪುರುಷ ದೇವನೆ ಪುರುಷ 

ಸೂಕ್ತ ಸುಮೇಯ ಅಪ್ತ ನೇಯನೆ 

ಸ ಕೈರವರ್ಣ ಶಬ್ದವಾಜ್ಯನೆ-ದೇವ 

ಸುರಾಸುರಾರ್ಚಿತ ಸಾದನೆ ಒಂ. 

ಕಾರಪ್ರಣವ ಪ್ರ ಪ್ರತಿಸಾದ್ಯ ನೆ ನಿತ್ಯ 

ನಿಖಿಳಾಗಮದೊಳು ಚಚ 

ಅಚಿಂತ್ಯಾನಂತ ರೂಸಾತ್ಯ ಕ- ನಿನ್ನ್ನ 

ಭಜಕರ ಭನಬಂಧನೋಜಕ-ಸರ್ವ 

ಅಬುಜಾಂಡಕೋಟನಾಯಕ ನೀನೆ 

ಜಗದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ 

ವೇದನೇದಾಂತವೇದ್ಯನೆ-ನೀನೆ 

ಆದಿ ಮಧ್ಯಾ ೦ತಡೊಳ್ ಖ್ಯಾತನೆ ಗುರು 

೯8 ಹೃತ್ಯ್ಯಾ ತನೆ 

ಶ್ರೀ ನೇಂಕಟೀಶ KS ವಾಸ ವಿಠ್ಠಲನೆ 

1.೨ 

1೩ 

He 

1೫ 

1೩ 
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ಮಾರಸಿಂಹೆ ಶ್ರೀ ನಾರಸಿಂಹಾ 

ಹಪಾರುಗಾಣಿಸಿ ದುರಿತಾಘ ಹರಿಸಿ ಕಾಯೊ 

ವರಹರಿ ಜ್ವರಹರ ಘೋರವ್ಯಾಧಿಯ 

ಪರಿಹಾರಗೈ ಸಿ ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕಯ್ಯ 

ಘುಡಿಘುಡಿಸುತ ಪಲ್ಕಡಿದು ಚಿಂಡಾಡುತ 

ಮೃಡನೆ ಸರನು ಎಂದು ನುಡಿದ ಕತಿಪುವಿನ 

ಶಾಡನೆ ಕಂಬದಿ ಬಂದು ಒಡಲ ಬಗೆದು ನಿನ್ನ 

ದೃಢಥಕುತಗೆ ಬಂದೆಡರ ಬಿಡಿಸಿಜಿ 

ಷ್ಟ ಪಡಿಸೊ ಪರನೇಸ್ಟಿಯಪಿತ ನಿನ್ನ 

ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನಿಸ್ಟನಿನಾರಣ 

ಅಸ್ಮೃಕತೃತ್ವದ ಪ್ರಭೋ ಕಷ್ಟ ಹರಿಸಿ ಭಕ್ಕ- 

ವಿಷ್ಟಪಾಲಿಸ ಸರ್ವಸೃಸ್ಟಿಗೊಡೆಯ ಜೀನ 

ಸಂಕಟ ಬಿಡಿಸೊ ಭವಸಂಕಟಓದಿಂದ ತ್ರೀ 

ಮೇಂಕಟೀಶಾತ್ಮಕ ಭೀಕರರೂಪ 

ಶಂಕರಾಂತರ್ಗತ ಸಂಕರುಷಣಮೂರ್ತೆ 

ಮಂಕುಹರಿಸಿ ಪಾದಸಂಕಜ ತೋರಯ ತೆ 

- ಇಂಜೂಟ 

ಸಚ್ಚಿ ದಾನಂದಾತ್ಮ-ಸರಿಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಪರಮಾತ್ಮ 

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಮುಕುಂದ 
ಆಜ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ಆನಂದಾ 

71 

॥ ಪಟ 

1 ಅಹ, 

1೧॥ 

1೨ ॥8 

1೩1 

ತಾಳ - ಕುಂಪೆ 

"ಪಗ 

1 ಅಪಗ 

ಹೀರ ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಧೀರಾ-ದೀನಜನರುದ್ಧಾ ರ-ನೀರಜಾಂಡ- 

ಇರ ಬಾಹಿರಾಂತರ-ನಿರುತ ಜರಾಜರಡೊಳಗೆ ಸೆಂಚಾರಾ 

ಪತ್ತ ದಾಕಾರದಿಂದ ಸುವಿಹಾರ-ಗಂಭೀರ ಗಂಭೀರ-ಗಂಭೀರ- 

ಗಂಭೀರಾ 
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ವಾರಿ ವಿಹಾರ ಮಂದರೋದ್ಕಾರ 

ಧರಣಿಸೂಕರ ನರಮೃಗಾಕಾರ ಯಾಜಕಧೀರ 

ನರಪರ ಶಿರ ತರಿಜಿತ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲನು ದಶಕತ್ತನು ಕ್ಷಣದೊಳು ಕ- 

ತರಿಸಿ ತುರುಗಳ ಕಾಯ್ದ ಬತ್ತಲೆ ಇಂದ 

ತುರಗನ ಹತ್ತಿ ಮೆರೆದ ರೆನಂದ. ನಿಜಥಧಾಮ 

ತೊರೆಯುತ ಬಂದ ಗೋವಿಂದಾ ಈ ಭೂ. 

ಧರಜೊಳು ನಲವಿಂದ ಕ್ರೀಡಿಪ ಪರಿಸರಿಯಿಂದ 

ಸುರಮುನಿ ಗಣ ಸಂಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ 1 

ಕಾಂತಾ-ಕಾಂತಾ ಕಾಂತ-ಕಾಂತ ಜಗದಾ- 

ದ್ಯಂತ ನಿರುತ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಗುಣಗಣಭರಿತ 

ಸಂತತ ನಿನ್ನ ಬಾಕ್ ತಂತಿನಾಮು ಧಾಮದಿ ಈ ಜಗ 

ಬಂಧಿಸಿಹುದು ಆದ್ಯಂತ ಶ್ರೀಕಾಂತ-ಶ್ರೀಕಇಂತ-ಪಫ್ರೀಕಾಂತ-. 

ಶೀಕಾಂ 

ಶ್ರೀಕರಾರ್ಚಿತ ಕ್ರಿಗುಣನರ್ಜಿತ 
ಅನು ಸಮಜರಿಶ ಆದ್ಯಂತರಣತ 

ಬಸ -ಸ್ವಗತಭೇದವಿನರ್ಜಿತ 

ಅಹ್ಯುತ ಮಜ್ಜ ಕ ಹ್ಹೈರಾರ್ಯ ಜಿತಾದಿರೂಪ ನಿ. 

ನ್ಸಿಚ್ಛೈಯಂತೆ ಸಿರಿ ನೆಚ್ಚ ನಿನ್ನ ನಿಚಿತ್ರಕರ್ಮಗಳ 

ನಿಚ್ಚದಿ ನೋಡಿ ನಲವಿಂದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಲೀಲೆ- 

ಯ ಹಂದಾ ಹತುಷ್ಟಾತು ನಿನ್ನಯ ದಯದಿಂದ 

ಈ ಜಗಬಂಧಕ ಶಕುತಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಗೋವಿಂದ |. 

ದೇವ-ದೇವ-ದೀವ-ಜೀವಾದಿ ವಿಜಯನಂದ್ಯ ಸ್ಪಭಾನ 

ದೇನ ನಿಜಸದ್ಸ್ಯಾನ-ಭಜಕರ ಕಾನ ಅಭಯನ- 

ನೀವ ನಿಶ್ವಾದಿ ರೂಪದಿಂದ. ಜೀವರ ಭೋ- 

ಗಾನಸ್ಥಾತ್ರಯದಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭೋಜೇವ ಫ್ರೀ- 

ಜೀವಾ ಭೂದೇವ ದುರ್ಗಾಧನ-ದುರ್ಗಾಧನಾ 

ನೀ ವ್ಯಾಸ್ತನು ಸರ್ವ - ತಕುವರ ಕ್ರಿ 

ಯವಾ ಸ್ರೇರಿಸಿ ನಡೆವ ದೇವ ವ್ಯಾಪಾ 



ರವ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಎತ್ತಲು ಚೇತನ ಚಿ- 

ತ್ತವಿತ್ತು* ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಗೈಸಿ ಫಲವಿತ್ತು ಜನು- 

ಮವ ಸುತ್ತಿಸುತ್ತಿಸಿ ತಂದಿತ್ತಪೆ ತ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ 

ನೀ ನಿರ್ಲಿ ಸ್ತನೀನಂಚಿತ್ಯ ಅನಂತ ಪ್ರೀನೇಂಕಟೀಶ ನಿನ್ನಂಥ ಪೊ 

ರೆನರ ಕಾಣೆ ಉನ್ನಂತ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸವಿಕ್ಕಲ 

ಶಾಂತ ಮಹಂತ aN 

ಇಗ - ಕಾಂಬೋದಿ ತಾಳ - ರು)ಂಸೆ 

ಈ ಭಾಗ್ಯನೆ ನಿನ್ನಡೊ ನರಭೋಗಿ ಶಯನಾ ॥ಸ॥ 

ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ನಿನ 3 ಮಹಿನೆ ತಿಳಿಯುವ ಯೋಗ ॥ ಅ.ಸ, ॥ 

ಈ ಚಿತೃವಿತ್ತು ಎಂದೂ ಹಾಡುವುದುಂಟು, 

ನೀನಿಲ್ಲದಾಸ್ಮಾನ ಈ ನಳಿನಜಾಂಡದೊಳಿಲ್ಲ 

ನೀನೆಲ್ಲನನು ಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ತಿಳಿಯಗೊಡದೆ 
ಹೀನ ವತಾನವ ನಾನು ನಿನ್ನ ನವರತ ಮರೆತರು ನೀ 

ಎನ್ನ ಮರಿಯದಲೆ ಎನ್ನೊಳಗೆ ಇಹೆ ಎಂಬ !೧॥ 

ನಿಳ್ಲಿಸಲು ನಿಲ್ಲುವೆನು ಮಲಗಿಸಲು ನುಲಗುನೆನು 
ತಿಳಿಸಿದರೆ ನಾ ತಿಳಿನೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀನೆ 
ತಿಳಿಯ ಗೂಡಿಸೊ ಎನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನು ದೇಹದ 

ನೆಳಲಂತೆ ನಿನಗೆ ನಾನಿಹೆನಯ್ಯ ದೇವಾ ॥೨॥ 

ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯಪೂಜಕ ಪೂಜ್ಯ 

ಪೂಜೋಪಸಕರಣದೊಳು ನೀನೆ ನಿಂತು 

ಮೂರ್ಜಗತ್ತೃತಿಯೆ ನಿನ್ನನರ್ಚಿಸುನ ಭಜಕರಿಗೆ 

ನೈಜಸುಖವೃಕ್ತಿಯನು ಮಾಡು ತಲಿ ಪೊರಿನೇ Wat 

ನೀರು ತೃಣವನು ಕೊಡಲು ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಗೋವು 

ಕ್ಷೀರವನು ಕರೆದು ಜನರ ಪೊರೆವಂತೆ 
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ಸೂರಿಗಳು ಮಾಳ್ಬೆ ಆಪರಾಧಗಳೆಣಿಸದಲೆ 

ಕರುಣದಿಂದಲಿ ಅವರ ಪೊರೆವ ತ್ರೀಹರಿಯೆ ॥೪॥ 

ಪನ್ನ ಗಾಹಲನಿಲಂರು ನೀನೆ ಎನ್ನೊಳೆಗಿರಲು 

ಬನ್ನ ಬಡಲ್ಯಾತಕೆ ಚಿನ್ಫಯರೂಸ 

ಎನ್ನಂಥ ಜೀವರಿನ್ನೆಷ್ಟೊ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳು 
ಘನ್ನಭಕುತಿಯ ನೀಡೊ ತ್ರೀ ಉರಗಾದ್ರಿ ನಿಠಲ I ೫ || 

ರಣಗ - ಬಿಲಹರಿ ತಾಳ - ಆದಿ 

ಭಯ ಕೃದ್ಧಯನಾಶನ ವಮಾಯಾರಮಣ 

ಭವಭಯಹರಣ "ಪಃ 

ಜೀಯ ಕಾಯುವುದಯ್ಯ ಸರಿಹರಿಸಯ್ಯ ತಾಪ 

ತ್ರಯ ದಯೆ ತೋರಯ್ಯ ಎನ್ನೊ ಡೆಯರಾ ॥ ಅ,ಸ, । 

ನಾನರಿಯೆ ನಿನ್ಫಯ ಗುಣಗಣಾದಿಗಳ 

ಅನುದಿನದಿ ನಾ ಅನುಭವಿಸಿ ಭನಣಕ್ರದಾಲಗಳ 

ಜನುಮ ಜನುಮಾಂತರದಿ ಬಂದ ವಾಸನಾದಿಗಳ 

ದೀನವತ್ಸಲ ದೂರ ನೋಡುವೆಯ ನೀನರಿಯ 

ಎನ ಸ ನು ಉಳುಹುವ ಪರಿಯ ಎನಗ್ಯಾರಿಹರೊ 

ನಿನ್ನೊರತು ಪೊರೆನರಯ್ಯ ವನಜಸಂಭವನಯ್ಯ ಜೀಯ 1೧! 

ಆಕರಿ ಮಕರಿ ಪಿಡಿಯಲು ಬಂದ ಸರಿಯೇನು 

ನಿಖಿಳ ಖಳಕುಲವೈರಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಸಿರಿಗೆ ಹೇಳದ್ದೇನು 

ಭಕುತ ನಾರ್ತಧ್ವನಿಯ ಕೇಳಿ ಬಂಜಿಯಾ ಏನು 

ನಾನು ಆಸಾಧನವನರಿಯೇನು 

ಘನ್ನನುಹಿಮ ನಿನ್ನಯ ಕೀರ್ತಿಯನು ಕೇಳಿ ಬಂದೇನು 

ಇನ್ನೇನು ನಿನಗೆ ಏನು ತೋರಿದರಂತೆ ಮಾಡಿನ್ನು 

ಎನ್ನೊಡೆಯ ನೀಸೆಂದಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಿಹೆನೊ ಇನ್ಸೂ Hs! 
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ಈ ಸಲಾರಿನು ಸಾರಿ ಈ ಭನಸಾಗರದೊಳಗೆ 

ಶ್ರೀಶ ನಿನಗತಿತಯವೆ ಕರುಣನಿಲಾಸ ತೋರೆನಗೆ 

ದಾಸ ದಾಸ ದಾಸರ ದಾಸ್ಯ ಕೊಡಿಸೆನಗೆ 

ಪೀತ ಎನ್ನಯ ಮನದ ಕ್ಲೇಶನನ. 

ನಾಶವಗೈ ಸು - ನಿರಾಶ್ರಯನಾಗಿ ಹೆನು 

ಏಸುಬಲ್ಲೆನು ಕಾಸಿನಾನನನು 

ಬೇಸರಿಸದಿರು *ನ್ನೂ-ಮುನ್ನೂ 1೨ 8 

ತಾಪತ್ರಯಗಳಿಂದನುದಿನದಿ ನಾನೊಂದೆ 

ಶೀಸತಿಯೆ ಹೃತ್ತಾಪ ಕಳೆದು ಪೊರೆಯ ಬೇಕೆಂದೆ 

ಗೋಪ ನಿನ್ನಯ ಶ್ರಪಾದಜೊಳು ಮನವ ನೀಡೆಂಡಿ 

ಕುವಿತನೇ ನಿನ್ನ ವನು ನಾನೆಂಡಿ 

ಭೂಸ ಅಪತ್ತೋದ್ಧಾರಕನೆಂದೆ 

ಪಾಪಿ ಮಾನವ ಜನುಮದಲಿ ಬಂದೆ 

ಕಾಪಾಡುವುದು ಎಂದೇ- ತಂದಿ ॥1೪॥ 

ಭೂಸ್ಕಳದಿ ನಿಂತ ತ್ರೀನೇಂಕಬೇಶ ಹರೇ 

ತ್ರಿಸ್ವಳ ದೊಳು ಈ ಸ್ಥಳನೆ ವೈಕುಂಠ ದೊಕೆಯೆ 

ವಿಸ್ತರದಿ ಮಹಿಮೆಯ ಪಾಡಿ ಪೊಗಳಲು ನಾವು ಶಕ್ತರೆ 

ಸ್ಟ ಸ್ಮಚಿತ್ತವಿಲ್ಲ ಶೀ ಹರೇ 

ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ನೋಡುವರಿ 

ದುಸ್ಥಿತಿಯ ಬಡವನ ಕೈಯ ಬಿಡುನಕೆ- ಶಿಇರೆ amt 

ಗ ಕಾಂಜೋದಿ ತಾಳ -. ರುಂತೆ 

ಮತ್ಸರಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಿರಲೀ ॥ಸ॥| 

ಬಜ ಲಿಲದ ಮನೆಯು-ಸ್ನಷ್ಟತಾನಾಗಿಹುದೆ ॥ ಅ, ಪ, | 
ಇಂ ಣಿ ವ” 

ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿಹ ದೇಹ 

ಪರಿಶುದ್ಧ ನಹುದೇನೊ ಆವಾಗಲೂ 
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ಸರಿಪರಿಯಿಂದಲಿ ಪರಿವಾರಜನಗಳು 

ಸರಿಹಾಸ್ಯಮಾಡಿ ಅಘನ ಕದ್ದೊಯ್ದರಯ್ಯ Hc 

ಗುಣತ್ರಯಗಳಿಂದಲಿ ನಿಬಿಡವಾದೀದೇಹೆ 

ಗುಣಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೇ ಬಿಡದೆಂದಿಗೂ 

ಆಣಿಯಾಗಿ ದುರ್ಗುಣಗಳೊಕ್ಕಣಿಸಿ ಸೇಳುನಡೆ 

ಗುಣನ ತಿದ್ದಲು ತಾವು ಯ ಣಿಯಾಗುವರಯ್ಯ |. 

ಅಭಿಮಾನವೆಂಬುದು ನಭೋಮಂಡಲವಕಿಗಿಹುದು 

ಶುಭವೆಂತೊ ಡಾಂಭಿಕದ ಹೇ ಮಾನವಾ 

ತುಂಬಿತುಳುಕುವ ದುರಭಿವಹಾನವನೆ ತೊಲಗಿಸಿ 

ಇಂಬು ತೋರುವರಯ್ಯ ಮನಸ್ಸೆ ಪರ್ಫಕೇ |: 

ಮಕ್ಕಳಸರಾಧಕೆ ಕಕುಲತೆ ಪಡಜಿ 

ನಕ್ಕುಸಂತ್ಸೈಸಿ ಲಾಲಿಸುನ ತೆರದಿ 

ಅಕೃರದಿ ತನ್ನ ಅಸರಾಧಗಳನೆಲ್ಲ 

ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪೇಳ್ವರದು ಉಪಕಾರನಯ್ಯ | 

ಮಚ್ಚರದಿ ನಿಂದಿಸೆ ಅಜ್ಜು ತನ ಭಕುತರಿಗೆ 

ನಿಚ್ಚ ದಳಿ ಸ ಸಹ್ಮಭಕುತಿ ಇಹುದು 

ಮಜ್ಜ ರಕೆ ಸೆ ಟ್ಛ ಯಿಂದೆದುರು ಉಜ್ಜ ರಿಸದಿಕೆ 

ಮೆಚ್ಚಿ ಕಾಯ ನಿವನೆಯ್ಯ ಶೀನೇಂಕಟೇಶ | | 

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಶಾಳ ... 

ಕಷ್ಟ ಹರಿಸೊ ಪರಮೇಸ್ಟಿಪಿತನೆ ನೀ ಳೈ 

ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೃಷಿ ಯೊಳು ಪಾರುಗಾಣಪುಜಿಂತೊ 

ಇಷ್ಟ ದಿಂದಲೋ ಅನಿಷ್ಟ ದಿಂದಲೋ ನಾನೇ 

ಹುಟ್ಟ ಬಂದಿನೆ ಡೀವ- ನ್ನ ಷ ಸೈ ದಿಂದಲ್ಲವೆೇ ॥ ಅ, 



ಕ್ ಎಂಐ ಕರ್ ತ್ ps 11 

ಬಿಂಬನೆನಿಸಿದೆ ಎನಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಾ ನಿನಗೆ 

ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕೆ a Tc 

ನೆಂಬನ್ವಯಕೆ ಗುಣತ್ರಯಂ ಬದ್ಮವೆ ಮೇ ತ 

ನೆಂಬ ಗುಣ ಜೀವಸ್ವರೂಪೋಪ್ಧಿಯು 
ಬೆಂಬಲ ನೀನಿದ್ದೂ ಗುಣಕಾರ್ಯಕನುವಾಗಿ 

ಇಂಬು ಕೊಡುವೆ ಫಲವ ಭೋಗಿಸಲೀವೇ 

ಎಂಬನುಡಿ ಶ್ರುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧ ವು 

ನಂಬಿಹುದು ಜಗವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವು 

ಶಂಬರಾಂತಕ ಪಿಶನೆ ಎನ್ನ ಹೃದ- 

ಯಕಾಂಬರದಿ ನಿನ್ನ ಬಿಂಬ ತೋರೈ ॥1೧॥ 

ಕಾಲಕರ್ಮಾದ್ಯಷ್ಟೃಗುಣಗಳೆಲ್ಲವು ನಿಜ- 

ನೆಲ್ಲ ಜಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಚೇತನಂ ಗಳ್ಳೈ 

ಶೀಲಮೂರುತಿ ನೀ ಪರಮುಚೇತನನಾಗಿ 

ಎಲ್ಲಕಿಇಲದಿ ನಿನ್ನ ನಿಯಮನಂಗಳ್ಳೆ 

ಕಾಲಕರ್ಮ ಗುಣಂಗಳೇನಿಹುದೆಲ್ಲ 

ಫಲಸ್ರ ದಾನನ ಮಾಡೆ ಶಕ್ತಿ ಜಡಕೆಂತಿಹುದಯ್ಯ 

ಕಾಲನಾಮಕ ನೀನೆ ಸರ್ವ. 

ಕಾಲದಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿನ್ನದೋ 

ಇಲ್ಲ ಘನ ಸನುರಿಲ್ಲ ಸರ್ವ ಕರ್ಮ 

ಫಲನೆಲ್ಲ ನೀನೆ ದಾತೃವೋ 1೨ | 

ಮರ್ಮುನರಿಯೆನೋ ದೇವ ಧರ್ಮಭ ಸ್ಟ ನಾಜಿ 

ಕರ್ಮಫಲಾನುಭವ ಮಾಡಿ ಬೆಂಡಾದೆನು 

ಸ್ಟ ರ್ಣಸ್ಮೇಯದ ಕರ್ಮ ತಾಸಿಕ್ಷಿಸಲರಿಯದು ನ್ಯಾಯ 

ಧರ್ಮಾಧಿಪತಿ ಭೀಕರ ಫಲಕೂಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಿಸಂತೆ 

ಧರ್ಮಮೂರುತಿ ಶುದ್ಧ ನಿಹಿದ್ಧ ಕರ್ಮಂಗಳಿಗೆ 

ಪೂಣಳ ಫಲವಿತ್ತು ಸಮನೆಂಡಿನಿಸಿರುನೆ 

ಕರ್ಮನೋಜಕ ನೀನೆ ಸಕಲ 

ಕರ್ಮಪ್ರದನೆಂದಿನಿಸಿ ಪೂರ್ವ- 



4 ಆತ ತ ಪ್ರತ ಹಂ ಗಾಹರ್ಥಾ ರಾ ಜಾಲ ಜ್ ಜ್ ಸ್ರ ದತ್ 

ಕರ್ಮಫಲ ಭೋಗಿಸಲು ಜನ್ಮ ವನಿತ್ತು 

ಕರ್ಮಸ್ರವಹ ದೋಡುವೇ ॥|೩ 

ನಿಮುಖನಾಗಿಹೆ ಶ್ರುತಿಸ್ಕೃೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಧರ್ಮಕೆ 

ಪ್ರಮುಖನಾಗಿಹೆ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 

ಕರ್ಮ ಕಲಾಸದ ಧರ್ಮ ಮರ್ಮವನರಿಯೆ 

ಹೆನ್ಮುಯಿಂದಲಿ ನಾನಾ ಕರ್ನು ಕೂಪದಲಿರುವೆ 

ಪೇರ್ಮೆಗೋಸುಗ ಅಧರ್ಮನೆಷ್ಟೋ ಮಾಡ್ಲೆ 

ಒನ್ಮೆ ಗಾದರು ಸದ್ಮರ್ಮಾಜರಿಸಲಿಲ್ಲ 

ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ಪರಿಷಯವಿಲ್ಲ ಜನ್ಮಕೆ 

ಧರ್ಮಪುತ್ರನೆ ದ್ವಂದ್ವಕರ್ಮ ಸಮರ್ಪಿಸಲು 

ಸನ್ಮತಿಯ ಕೊಟ್ಟೈನ್ನು ॥೪ 

ಬೆಟ್ಟಿ ದೊಡೆಯನೆ ಫೀ ವೇಂಕಟೇಶ ನೀ 

ತುಷ್ಪಿಯಂದರಿ ನಿನ್ನಿಷ್ಠೈದಂತೆ ಫಲವು 

ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳು ಪುಟ್ಟಿಸಿ ದುಷ್ಕಕರ್ಮದ ಪಾಶ 

ಕಟ್ಟನೊಳಿಟ್ಟಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪಡಿಸುವರೇ 

ಸೃಷ್ಠಿ ಶೆ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸವಿಠ್ಕಲ ಎನ 

ನೀ ನಿಟ್ಟಿರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ದಿಟ್ಟಭಕುತಿಯ ಕೊಟ್ಟು 

ದಿಟ್ಕೈರಕ್ಷಿಸು ಇಸ್ಮ್ಟೃಮೂರುತಿಯೆ 

ಇಷ್ಟದಾಯಕನೆಂದು ನಾನಿಷ್ಟು ನುಡಿಜಿನೋ ನಿನ್ನ 

ಎನ್ನ ಮನೋಭೀಷ್ಟೆ ಸಲಿಸಿ ನಿನ್ನಿಷ್ಟವಯ್ಯ (೫ 

ರಾಗ - ಸಪುನ್ನಾಗನರಾಳಿ ತಾಳ -೬ 

ಶರಣರ ಶರಣ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಭಕುತರ 

ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಾರಾಯಣ” 1 ಪ 

ಖಗಪನ ಸ್ವಂಧರೋಹ ಅಘದೂರ ಅಭಯಹಸ್ತ 

ಸ್ವಗತ ಭೇದ ಶೂನ್ಯ ಸರ್ವಾವಸ್ಥೆಯೊಳೆನ್ನ ಸ 

* ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗನತದಲ್ಪಿ ಬರುವ ನಾರಾಯಣ ಕವಚದ ಸಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ, 



ಳೌ 

ಏಿಗತ ಕ್ಲೇತನ ಮಾಡಿ ಸತತ ಕಾಸಾಡಲಿ 

ನಿಗಮವಿನುತ ಜಗದಾದಿ ನಂದ್ಯನೆ ದೇವಾ 

ವರುಣ ಪಾಶಗಳಿಂ ಜಲಹರ ಜಂತುತಳಿಂ ಮತ್ತ 

ಮೂರುತಿ ತಾ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರಲಿ 

ಧಾರುಣಿ ನೆಲದೊಳು ತ್ರಿ! ವಾಮನ ಕಾಯಲಿ 

ಸರ್ವಾಕಾಶದೊಳು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಕಾಯಲಿ 

ದುರ್ಗ ರಣಾಗ್ರ ವನ ಅರಿವರ್ಗಗಳಲಿ 

ನರಹರಿದೇನ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿರಲಿ 

ವತಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ನೈರಿಯಂ ಕಾಯಲಿ 

ದುರ್ಗಮ ತೈಲದೆೊಳು ಶೀಭಾರ್ಗನ ರಕ್ಷಿಸಲಿ 

ದಾಶರಥಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 

ಡೇಶಾಂತರಗಳೆಲ್ಲಿದ್ದರು ಕಾಯಲಿ 
ಈಶ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನ 

ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲನುದಿನ 

ನರಾನತಾರ ಎನ್ನ ಗರುವಿನಿಂ ರಕ್ಷಿಸಲಿ 

ವಿರೋಧಿ ನರ್ಗದಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕಾಯಲಿ 

ಸರ್ವಕರ್ನು ಬಂಧ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಪಿಲಾ 

ಮೂರುತಿ ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಅನುದಿನದಲಿ ಎನ್ನ ಸನತ್ಕು... 

ಮಾರನು ಎನ್ನ ಕಾಯಲಿ ಕಾಮದಲ್ಲಿ 

ದಾನವ ಮಧುಕೈಟಭ ಹರ ಹೆಯವದನ 

ಘನ್ನ ಸರಾಧದಿ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರಲಿ 

ಮನ್ನಿಸಿ ದೇವತೆಗಳು ಸಾಧನವೀಯಲಿ 

ಸನ್ನ್ನುತಾಂಗ ಛನ್ವಂತ್ರಿ ಮೂರುತಿ ಹರಿ ಎ 

ನ್ನರಕ್ಷಕನಾಗಿರಲಿ ರುಜೆಯೊಳು 

ಜ್ಯಾನರೂಪಿ ವೃಷಭ ಸೀತಾತಸದಿಂದ ಎ- 

ನ್ನ್ನ ನುದಿನ ಈ ದ್ವಂದ್ಚದಿ ಕಾಯಲಿ 

HOH 

¥ 2H 

Had 

19 

HM 

1೬॥ 



ou ಅಳ್ ತಸ್ರರದ 
ಕ) 

ಯಜ್ಞ ಮೂರುತಿ ಮೋಕಾಪವಾದದಿ ಕಾಯಲಿ 

ಸುಜ್ಜ್ವ ಬಲರಾಮನು ದುರ್ಜನರ ಭಯದಿಂ 

ಆಜ್ಞಾ ನಿಯಂಬೆನ್ಸ ಅನುದಿನ ರಕ್ಷಿಸಲಿ 

ಘನ್ನ ಮಹಿಮ ಶೇಷ ಸರ್ಪ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ 

ಜ್ಞಾನ ದಾತೃ ಹರಿಸೇವನೆಗೆ ಬರುತಿಹ ನಾನಾ 

ವಿಫ್ಲ ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತಿರಲಿ ಘನ್ನ ಮ. 

ಹಾನರಕ ಭಾಧೆಯಿಂ ತಪ್ಪುಸಲಿ ಕೂರ್ಮ ಮೂರುತಿ 

ಕಾಪಾಡಲಿ ನಿತ್ಯದಿ 

ನೇದವ್ಯಾಸನು ಶುದ್ಧ ಜ್ಞ್ಯಾನವನೀಯಲಿ 

ಬುದ್ಧಿ ಮೋಹದಿಂದ ಬುದ್ಧನುದ್ದರಿಸಲಿ 

ಹೃದಯದ ಕಲಿಬಾಧೆ ಕಲ್ಕಿ ತಾ ಹರಿಸಲಿ 

ಉದಯಕಾಲದಿ ತ್ರೀಕೇಶವ ರಕ್ಷಿಸಲಿ ವೇಣು 

ಹಸ್ತ ಗೋವಿಂದ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಕರುಣೆ 

ಯಿಂದ ಎನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ಬಲಿ 

ನಾರಾಯಣ ರಕ್ಷಿಸಲಿ 

ವಿಷ್ಣು ಮೂರುತಿ ಮಧೂ ತಸ್ಮದಿ ಕಾಯಲಿ ಮಾಾಧನ ೩ 

ರಾಹ್ಟೈದಲೆನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಬಾಧೆಯಿಂಂ ಸಾಯಂ ಕಾಲದಿ ೮ 

ಪ್ರ ಡೋಷದಲ್ಲಿ ಹೃಷೀಕೇಶ ರಕ್ಷಿಸಲೆನ್ನ 

ಸದುಮನಾಭ ಅರ್ಥರಾತ್ರಿಯೊಳು ಸಲಹಲಿ 

ತ್ರೀಧರನೆನ್ನ ಪರಾತ್ರಿಯೊಳು ಸಲಹಲಿ 

ಜನಾರ್ದನನು ಎನ್ನನು ಉಷಃಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಿ ದಾನೋದರ ರಕ್ಷಿಸಲಿ 

ಕಾಲನಾಮಕ ಬೆಳಗಿನ ರೂವದಿ ಕಾಯಲಿ 

ನಳ್ಪನ ಹರಿಸಿದ ಚಕ್ರಾಯುಧವ ಎನ್ನ 

ಶತೃಬಾಧೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುಕಿರಲಿ 



we Bye WETS ಅಟ ಭಾರ ಒಟ ಭಾಗಂ Ui ೪೬ 
per ಈ 

ವಿಕ್ರಮ ಗಡಿಯು ಆತ್ರಿತರುಪದ್ರಜು 

ರಾಗ್ರಹ ನಿಗ್ರಹ ನಾಡಲಿ ಅನುದಿನ 1 ೧೪ ॥ 

ಪ್ರಮಥ ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ಪ್ರೇತ ಭಯದಿ 

ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಂಖರಾಜ ರಕ್ಷಿಸಲಿ 

ದುಮ್ಮನ ಶತೃಬಾಧೆಗಳಿಂದ ಬಡ್ಗನು 

ಖೇಟಿವು ಸರ್ವ ಅನಿಸ್ಚದಿಂ ರಕ್ಷಿಸಲಿ 11 ೧೫ ॥ 

ಅವನ ನಾಮರೂಪ ದಿವ್ಯಾಯುಧದ ಸ್ಯರಣೆ 
ಸರ್ವ ಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ 

ನಿವೃತ್ತಿಮಾರ್ಗಕ್ಳ ಶುದ್ಧ ಭಾನ ಭಕುತಿಗೆ ಕಾರಣವು ಸತ್ಯ 

ಗರುಡ ನಿಷ್ಕೃಳ್ಳೇನ ಕಷ್ಟೃದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಳಿ | ೧೬ || 

ಹರಿಯ ವಾಹನಾದಿಗಳು ನಿಪತ್ತುಗಳ ಹರಿಸಲಿ 

ಸರ್ವರಂಶರ್ಯಾವಿು ನಿನ್ನ್ನ ನಂಬಿರಲು 

ಸರ್ವಬಾಧೆಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ | ೧೭ ॥ 

ಸರ್ವ ಬೇಶ ಕಾಲ ಸರ್ವಾವಸ್ಥೆಯೊಳೆನ್ನ 

ಸರ್ನೋತ್ತನುಜೀನ ಸರ್ವದಾ ರಕ್ಷಿಸಲಿ 
ಸರ್ವರೊಡೆಯ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ 

ಕರುಣಕನಜಸು ಎನಗಿರಲನುಬನ u ೧೮ | 

ಬಹಿರಾಂತಂದಿ ಮೇಲ್ ಕೆಳಗು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕುವಿದಿಕ್ಕೈನೊಳು 

ನಿರುತ ರಕ್ಷಕ ನಂಹರಿಯೆ ನೀ ಪೊರೆ ಶ್ರೀನೇಂಕ- 
ಬೇಶಾಭಿನ್ನ ಉರಗಾದ್ರಿನಾಸವಿರಲಸ್ವಾಮಿ 

ತೀಧರಾ ನೀನೆ ಎನ್ನ ಹೈದಯ ಕಮಲದೊಳಿದ್ದು 
ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಾ ಮಾಡಿಬೆನೊ ಜಪ 

ಹಿಂಜಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಇಂದು ಮಾಡುವುದೇನು 

ಮುಂದಿ ನಣಡತಕ್ಕದ್ದೇನು ತಂಬಿ ॥ ಅ.ಸ, | 
6 
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ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನಯ ಜನರ ವಂದಿಸದೆ ಭವ- 

ಬಂಧನದಿ ನಾನೊಂದೆನೋ 

ಇಂದು ತೀರಿತು ಅದಕೆ ತಕ್ಕ ಮುಯ್ಯವು ಎನಗೆ ಆ. 

ನಂದವಾಯಿತು ನಿನ್ನ ಕರುಣಾರಸಕೆ 

ಮುಂದಭಾಗ್ಯ ನಿಗೆ ನೀ ತಂದಂಥ ಬಂಧನನ 

ಬಂಧಿಸೀ ಎನ್ನಿಂದ ವಂಜನಯ ಕೊಂಡೆ Hol 

ಮೂರುದಿನದಲಿ ಹಿಂಜಿ ತೋರಿದಂದದಿ ಎನ್ನ ಅ. 

ಪಂಾಧಗಳ ಎಣಿಸಲಿಲ್ಲ 

ಬಾರಿಬಾರಿಗಿ ಗುರುಗಳೇ ಕಾದಿಹರು ಎಂದೆನ 

ಎಚ್ಚರಿಸಿದುದಕೆ ನಾ ಮೈಮರೆಜಿನೊ 

ಮಾರಮಣನೇ ನೀ ಗುರುವಾಸರದಿ 

ತ್ವರಿತಡೊಳು ಹೆರಿ ಗುರು ಪೂಜೆಗೆ ಕಾತರವನಿತ್ತೆ 1೨॥ 

ಸರ್ನಸೇನೆಯ ನೀನು ಕರ.ಣದಿ ಸ್ಕೀಕರಿಸು 

ಶರಣರಕ್ಷಕನಹುಜಿೊ ನೀನು 

ಉರಗಗಿರಿವಾಸ ಪ್ರೀನೇಂಕಟೇತನೆ ಎನ್ನ 

ಸರ್ವಾಸರಾಧಗಳ ಕ್ಷಮಿಸೋ 

ಅರಿತವನು ನಾನಲ್ಲವೆಂಬೆನ್ನ ಕೈ ಬಿಡದೆ 

ದುರಿತ ಪರಿಹರಿಸಿ ಕಾಯೊ ಶಾರೇ la: 

ರಾಗ ಎ ಜಂಚೂಟ ತಾಳ - ಆಃ 

ಗುಂಜಾ ನರಸಿಂಹಾ ಪಾಹಿ ನಾಂ ಪಾಹಿ ॥ಪ 

ಅಜ ಭವ ಫಣಿ ದ್ವಿಜರಾಜ ಸುವೂಜಿತ 

ತ್ರಿ ಜಗದೊಡೆಯ ನರಹರಿಯೆ-ದುರಿತ ಹರಾ ॥ ಅ ಸ, 

ಪಟುತರ ಬಾಧೆ ಸಂಕಟಿಸಡುತಲಿ ಸುರ. 

ಕಟಕ ನುತಿಸೆ ಕೋಟತಟಓತ್ಕಾಯನೆ 

ಕೋಟ ಖಳರೆದೆ ಕುಟ್ಟಿ ಯಮಪುರ 

ಕಟ್ಟ ಧಿಟ್ಟ ತನದಲಿ ನಿಶಾಹರನಳುಹಿದ ೧ 
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ಸಿಡಿರೋಸಮ ಫುಡ.ಘುಡಿಸುತ ಕಿಡಿಯ 

ಕಡೆಗಣ್ಮಿಂದಲಡಿಗಡಿಗುಗುಳುತ 

ಕೂಡಿಎನಖುಗಳ ನೀಡಿ- ಶಿರ ವನ- 

ಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಜಡ ಜಂಗಮರನಡುಕ ಬಿಡಿಸಿಜಿಯೊ ॥೨॥ 

ಅಡಿಗಡಿಗೆಡರನು ಸಡುತಿಹ ಹುಡುಗನ 

ಬೃಢಕರ ಭಳುತಿಯ ನುಡಿಯನು ಕೇಳುತ 

ನೋಡಿ-ಅಭಯವ ನೀಡಿ-ನೀದಯ 

ಮಾಡಿ-ಬಿಡುಗಣ್ಣ ರನು ಬಿಡದೆ ಸಲಣಜೆಯೆೊ Na ll 

ಕಾಳರಕ್ಕಸರ ಭಾಧೆಗಳಿಂದ ಗೋಳಾಡುತ ನಿನ್ವಡಿ- 

ಗಳ ಸ್ತುತಿಸೆ ಕೇಳೀ-ಹರುಷವ ತೂಳೀ-ದನುಜರ 

ಧೂಳೀನಟಿ ಮಾಡಿ ನಲಿದು ನಿಂದಾಡಿಜಿ |೪| 

ಸಿಂಧು ಶಯನ ಭನ ಬಂಧ ವಿನೋಹಕ 

ಇಂದಿರೆಯರಸ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ನೀ 

ಬಂದೂ-ಸ್ವೃಂಭದಿ ನಿಂದೂ- ಭಕುತರ 

ಬಂಧೂ-.ಸುರನೃಂಬಕೆ ಆನಂದವನ ನೀಡಿದ ॥೫॥ 

ಕದಲುಗಳೇಳೆಡಿಗಡಿಗುಕ್ಳು ಕ 

ಉಡುಗಡಣಗಳು ಐಥತಸ್ಪ್ರೀ ಬೀಳ ತಿರೆ 

ಬಾಡೀ-ಕುಣಿವಾಡೀ- ಸ್ಥಶು ಗಳ 

ತೀಡೀೀ-ಬಡಬಾನಲಲ್ಲಾಡಿಸಿ ನಿಂದ 1೬ ॥ 

ಪರಿಪರಿ ಸುರರನಯವಗಳನು ಧರಿಸಿ 

ಉರುತರ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರಳೆಯದಿ 

ತೋರೀ-ಧಿಕ ರಿಸಿ ಇಇಳೀ-ಹರುಷದಿ 

ಕೇಳಿಯೊಳು ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ವಿಠ್ಠಲ ಸೀನಿಂದೆಯೊ ॥೩॥ 

ಗೆ - ನೋಹನ ತಾಳ - ಆದಿ 

ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತೃಚಿಕ್ತಾನುಸಾರ ತ್ರೈ- 

ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿಯು ನಿನಗೆ ಸರ್ವ ಶ್ರದಿ | ೩ 
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ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ನೀನೇ ಗತಿ ಎಂ- 

ಜಿತ್ತಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಸಾರುತಿಹುದು 

ಉತ್ತರಿಸು ಭನ ಶರಧಿಯಿಂದಲಿ 

ಎತ್ತಿ ಕಡೆ ಹಾಯಿಸುವುದೀಗಲೇ (ಅಸ, 

ಜಗದಾಖ್ಯ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆದಿಕಾರಣನಣಗಿ 

ಜಗದೇಕ ವಂದ್ಯ ನೀನಾಧಾರನೋ 

ಜಗತರುನಿಗೆ ಸತ್ವರಜತಮನೆಂಬೀ ಗುಣತ್ರಯಗಳು ಪ್ರಮುಖ 

ಬೇರುಗಳು 

ತ್ವಗಾದಿ ಜ್ಞ್ಯಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬೀ ಐದು ಬಿಳಲುಗಳೂ 

ಬಗೆಬಗೆ ಜರಿ ಹುಟ್ಟು ಮರಣ ವೃದ್ಧಿ ಹ್ರಾಸಾದಿ ಸಡೂರ್ಮಿಗಳೂ 

ಬಿಗಿದಿಹುದು ಮೇಧ ಮಜ್ಞಾದಿ ಸಪ್ತಧಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಹೊದಿಕೆಗಳು ಸಂ. 

ಟೆಗಳು ಎಂಟು ಆಗಸಾದಿ ಭೂತ ಪಂಚಕ ಬುಡ್ಡಿ ಮನ 

ಅಹಂಕಾರನೆಂದು 

ಆಗಿಹುದು ನೇತ್ರ ಶ್ರೋತ್ರಾದಿಗಳಾದಿ ನನಗೋಳಕಗಳೇ 

ಪೊಟ್ಟಿರೆಗಳು | ೧॥ 

ಪಾ್ರಾಣಾಸಾನಾ ವ್ಯಾನೋಜಾನ ಸಮಾನವೆಂಬಿ। ಪ್ರಾಣಾದಿಸಂಜಕವು 

ಪ್ರಾಣರಿಗೆ ಉಪ ಪ್ರಾಣನಾಗಿಹ ನಾಗಕೂರ್ನು 

ಕೃಕಳಾದೀಸಂಹನಾಯುಗಳು॥ 

ಪರ್ಣಗಳು ಹತ್ತೆನಿಸಿ ವೃಕ್ತಕೆ ದುಃಖಸುಖನೆಂಜೆರಡು 

ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಣ್ಣಿನೊಳು ಧರ್ನ್ಮಾರ್ಥಕಾನು ಮೋಕ್ಷಗಳೆಂಬೊ 

ರಸಗಳು 

ಕಾಣುತಿದೆ ವೃಕ್ಷದಿ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮರೆಂಬೆರಡು ಸಕ್ಷಿಗಳು 

ವಿಹರಿಸುತಲಿಹನು 

ತ್ರಾಣನಿಲ್ಲಡಿ ಜೀವ ಖಗಪಉಣುತಲಿರುವುದು ಕರ್ಮ ಫಲನನು 

ನ್ರಾಣಪತಿಯನು ಕಾಣದಾತನು ಪೂರ್ಣ ಕರುಣಾಕಟಾಸ್ಸ ವಿಲ್ಲದೆ 

|೨| 



ಉರ ಗಾಧ್ರಿವಾಸ ವಿಕಲಜಾಸರ ಕೃತಿಗಳು ಶಂ 

ಅಡಿ ಮೇಲಾಗಿಹ ಗಿಡದೊಡೆಯ ನೀಗಿಡದೊಳು 

ಕಡೆನೊದಲು ಬಿಡಬಿ ನೀ ವ್ಯಾಪಿಸಿಹೆ 

ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಜೀನಕೊಡಗೂಡಿ ಬಂದವರನು 

ಗಿಡದ ಗೂಡೊಳು ಅಡಗಿಸಿರುವೆಯೊ ನಿನ್ನೊಡಗೂಡಿ ಹಿಂದೇ. 

ಕಡೆಯಾಡುತಿಹ ಬಜಜೀನಿ ನಾನಯ್ಯ 

ಪಡೆದ ಫಲನನು ಬೆಂಬಿಡಜಿ ಚೋಗಳ ಬರುತಲಿಹುದಯ್ಯ 

ದೃಢಮನದಿ ಅದನು ಬಿಡಲು ಯೋಟಿಸೆ ಬಡಿದು ಉಣಿಸುವೆಯೊ 

ಬಿಡದಿರುವೆ ಎನ್ನೊಡೆಯಾ ಹಿಡೆಯ ನಿನ್ನೆ ದುರಿನಲಿ ನಾ 

ಬಿಡಜಿ ನಿನ್ನ ನೆಳಲಿನಂತಿಹೆ ಜಡಮತಿಯ ಪರಿಹರಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸೊ 

ಮೃಡನುತ ಶ್ರೀ ನೇಂಕಬೇಶಾ (೩॥ 

ಗೋನಿಂದ ನಿನ್ನಾ ನಂದಲ್ಲಿಡೊ ಗೋವಿಂದ ॥ಸ॥ 

ಗೋನಿಂಡ ಹೃದಯಾಂನಿಂಪದಲ್ಲಿ 

ಇಂದು ನಂದು ಹರಣಾರವಿಂದವ ತೋರೊ | ಅ.ಪ ॥ 

ಬೆಟ್ಟದ ದರುಶನ ಲಾಭವು ಅಸ್ಮೃ 

ಪಟ್ಟರು ದೊರೆಯಲಸಾಧ್ಯವು ನೋಡೆ 

ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಫ ರಾಶಿಯು 

ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮವು ಇಷ್ಟಾರ್ಥವು 

ದಿಟ್ಟಿ ಮನವ ಕೊಟ್ಟು ಅಟ್ಟುಳಿಯ ಕಳೆದು 

ಮೆಟ್ಟುಮೆಟ್ಟಲಸೇರಿ ದಿಟ್ಟನರೊ ನಿನ್ನ all 

ನದುನುಜಾಂಡ ಕೋಟ ನಾಯಕ ದೇವ 

ಶ್ರೀದ ಸೃಷ್ಟಾ ದೃಷ್ಟ ಕರ್ತೃಕ ನೀನೆ 
ಆದ್ಯಂತ ಜಗದಾಧಾರಕ ಅಂತರಾತ್ಮಕ ನಿಶ್ಚವ್ಯಾಸಕ 

ಆದಿಮೂಲ ಜಶುಸ್ಟಾತು ಎಂದೆನಿಸಿ ತ್ರಿ- 

ಪಾದ ಊರ್ಧ್ವ ಒಂದು ಪಾದ ಇಳೆಯೊಳಿಟ್ಟಿ ON | 

ಸದಮಲಾತ್ಯಳಕನೆ ದೇವ ಸರ್ವದಾ ಎಲ್ಲ 

ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕನ ಧರಿಸಿದೆ ದಿವ್ಯ 



86 ಉರಗಾದ್ರಿನಾಸ ನಿಶೆಲಜಾಸರ ಕೃಕಿಗಳು 

ಸುಂದರ ವಿರಾಟಿನೆನಿಸಿದೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದೆ ಸರ್ವರ 

ಸದುಮದಲಿ ಪೊಳೆದು ತ್ರಿಜಗ ವಂದಿತನಾಗಿ 

ಮೇದಿನಿಯೊಳು ಮೆರೆಯುತಿಹೆ 

ಧ್ವಜನಜ್ರಾಂಕುಶ ಯುಕ್ತಲಾಂಛನ ದೇವ 

ಅಬ್ಬಭವಾರಾಧ್ಯ ಹರಣ ದಿನೃ- 

ಅಬ್ರ್ಯಸಖಕೋಟ ಕಿರಣ 

ಪಾದಾಭರಣದಿಂದ ಕಿರಣಾ 

ತಾ ರುಗಿರುಗಿಸುತ್ತ ನೂಪುರ ಕಾಲಂದಿಗೆ 

ಗೆಜ್ಜೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿಹ ಮೂರ್ಜಗದೊಡೆಯನೆ ಹರಿ 

ತಟಿತ ಕೋಟ ನಿಭಸಮ ಕಾಯ 

ಕಟಯ ದಿವ್ಯ ರತ್ನ ಖಚಿತ ದಟ್ಟ ಯಾ 

ತೊಟ್ಟ ಪಚ್ಚಿ ಪೀತಾಂಬರ ಬಟ್ಟೆಯ 

ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟ ಯಾ ಇಟ್ಟಿ ಪರಿಯಾ 

ಅಟ್ಟ KE ನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಗೊಡೆಯ ಮನೋ. 

ಭೀಷ್ಮ ದಾಯಕ ಬೆಟ್ಟ ಟ್ 

ಕರಹತುಷ್ಟಯದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುವಾ ಶ್ರೀಸು.. 

ದರ್ಶನ ಶಂಖದಿಂದಿರುವಾ ದೀನ 

ಶರಣ ಜನರಿಗಭಯಹಸ್ತವಾ 

ಕರೆದು ನೀಡುವಾ ಕಾಮಿತಾರ್ಥವ 

ಪರಿಪರಿ ಭಾಪುರಿ ಭುಜಗಾಭರಣಾದಿಗಳ 

ಧರಿಸಿರುತ ಭಕ್ಕಜನರಫಹೆರಿಸುವ 

ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಶೃವೂ ಕಂಠ 
ದಸ್ರಿಜದಲ್ಲ ಥೋರ ಸಕ್ಷ ನಕ್ರ ಡಂತಿಹ ಹಾರವೂ 
ಕುಸ್ತಿ ಅಂದವು ನೋಕ್ಷದಾತೃ ವೂ” 

ಅಕ್ಷರವಾಜ್ಯ ತ್ರಕ್ಷ್ಯಾ ದಿ ಸ 3 
ಈ ಕ್ಲಿತಿಗಿಳಿದು ಸ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಿಂದೆ 

ಹದಯದ 

1೩॥ 

1೪॥ 

॥೫॥ 

|೬| 

He 



ಇರ ಕಕ ಬಾಜಾ ಕ್ ಗಹ ಜನ ಬಃ 

ನುಂದಹಾಸ ಮುಖ ಅರವಿಂದ ದಂತ 

ಹಂದ ಕರ್ಣಕುಂಡಲದಿಂದ 

ನಿಂದೆ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕವು ಫಣೆಯಿಂದ ಕೆಂದುಟಿಯಿಂದ ಹಿಪ್ಪುನ 

ಚೆಂದ 

ಪೊಂದಿ ಮಕುಟ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಪರಿಪೂರ್ಣ 

ಬಂಧ ಮೋಹನ ಹರಿ ಫ್ರೀ ವೇಂಕಬೇಶನೆ leh 

ಪರಿಪರಿ ಮುಕ್ತ ಜೀನರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ 

ಪರಿವಾರ ತರುಲತೆ ಶಿಲೆಗಳು ಇನ್ನು 

ನಿರಜೆ ನೊದಲಾದ ಸರ್ನತೀರ್ಥವೂ ಸ್ವಾನಿ- 

ತೀರ್ಥವು ಮೋಕ್ಷದಾತೃವೂ 

ಸಿರಿ ವಿರಿಂಚಿ ಈರ ಭನ ಶಕ್ರಾದಿನುತ 

ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ನಿಠ್ಶಲ ಜಗದೀಶನೆ ॥೯॥ 

- ಕಾಂಬೋಧಿ ತಾಳ -. ಆದಿ 

ವಾಕ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣವಾಹಜ್ಯ 

ಶ್ರೀಕಳತ್ರನೆ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ಗೋಜರನಯ್ಯ ಪಗ 

ಈ ಕಾಯ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣನನನುಸರಿಸಿ 

ತ್ರಿಕರಣದೊಳಗಿದ್ದೂ ಕ್ರಿಯವ ನಡೆಸುವ ದೇನ ॥ ಅ.ನ, | 

ಅಜಾನಂದೇಂದ್ರೇಶ ಶಿರ ಮುಖ ನೇತ್ರದೊಳು 

ನಿಜರೂಪ ಉಗ್ರ ಊರ್ಜ ಕರ್ಣದೊಳು 

ನಿಜ ಯತುಂಭರ ಬೂಘನಾಸದಲ್ಲಿ 
x? ಲೃಶಾಲ್ಯೂಜ ನರ್ಣವಾಜ್ಯಗಂಡಸ್ವಲದಲ್ಲಿಸ್ಸೆ lal 

ಎಕಾತ್ಮ ಐರಸ ಓಸ್ಕದಲಿ ನೀನಿದ್ದು 

ಪೊರೆಯಯ್ಯ ಓಜೋಭೃತಾರಸ 

ಜೋಕೆಯಿಂದಲಿ ದಂಶ ಪಂಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿಹೆ ದೇವ 

ಅನಂತಾರ್ಥಗರ್ಭನೆ ನೀ ನಾಚಿಯಲ್ಲಿ ೨ ॥ 



ಕಪಿಲ ಖಪತಿ ಗರುಡಘೌ ರ್ನು ದಕ್ಷಿಣಭುಹಲಳ್ 

ಅಪುಚೈನ್ನ ನೇ ನೀನು ಸಂಧಿಗಳಲಿ 

ಸುಫಲ ದಾತನೆ ಜಸಾರನಾಮದಲ್ಲಿದ್ದ? 

ಅಂಗುಳ್ಯಾಗ್ರ ಬಲ್ಲ ನೀ ನಿಲುತದಲಿ ಸಿರೆ 

ಚಾರ್ನಾಂಗ ಛಂದೋಗಮ್ಯ ಜನಾರ್ದನ 

ರೂಟಿಕಾರ ವರ್ಣವಾಹ್ಯವ ಮಾಡಿ ನಿರುತದಲಿ 

ವಾನುಭುಜ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿರುನೆ ಜೆರಳ ಅಗ್ರದಿ 

ಊಉವುನಾಮದಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವೆ 

ಟಿಂಕಿ ರಲಕ ಡರಕ ಢರಣಿ ಹಾತ್ಮಕನೀ ನಾಡ 

ಟಿಂಕರಹಿತ ಜಕ್ಷಿಣಸಾಣದಲ್ಲಿ 

ಬಿಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ ಥಖತಿ ದಂಡಿ ಧ್ವನಿ 

ನಮ್ಮ ನಾಮನೆ ವಾಮಪಾದ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಸರ ಫಲಿ ನಣಃ ವಾಜ್ಯ ದೇಹದ ಪಾರ್ಶ್ವ 
ಬಲಿ ಭಗನಾನು ಸೃಷ್ಟುಗುಹ್ಯ ದಲಿ 

ನಿರುತ ಮನ ನರ್ಣವಾಜ್ಞ ನೆಸಿಸಿಹೆ 

ದೀನ ತುಂದಿಸ್ಕಾ ನದಲಿ ನೆಂದೆಂದು ನಿಂದೆ 

ಯಜ ಸ ಹೃದಯ ಓ ರಾಮ ತ್ವಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮನತಿ 
ಹರ್ಮೆ ನರಹ ರುಧಿರ ತಾಂತಸೆಂವಿತ್ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ 
ಸುಜ್ಜು ನಡ್ಲುಣ ಮಜ್ಜ ಸಾರಾತ್ಮ ಅಸ್ತಿಯಂ 
ಹಂಸ ಸ್ಥಾ ಯು ಳಾಳುಕಾ ನೀಪ್ಭ್ರಾ ಣದಲ್ಲಿ 

ಕ್ಲಕಾರವಾಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ 
ಕ್ಷರಜೀವರಾ ದೇಹೆ ಸರ್ವಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಪ್ಸೈ 
ಶಿೀಕರಾರ್ಟಿತ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ ಮುನೋರೂಪಗಳು 
ಸಕಲ ಸಚ್ಛ್ಯಾಸ್ಟ್ರಾ 'ಗನುಗಳಾಗಿಹವೋ 

ಸ ರನರ್ಣ ಸಂಯುಕ್ತ ಶಬ್ದ ವಾಕ್ಯದ ಸಕಲ 
ಸಜಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸರ್ವದಿ ನಿತ್ಯ 



ಟಂಟಟ WEY avr OY SW NG 

ಕುತ ನಿನ್ನನುದಿನದಿ ಪೊಗಳುತಿಹವೋ le 

ಪ್ರಯೋಜನಕಾಗಿ ನರ್ಣಚೇದದಿ ನಾಕ್ಯ 

ಸೃಕೃಶವಾಗೆಷ್ಟ್ಯೋ ನಾನುಜ್ಚರಿಸಿದೆ 

4 ಸ್ರಯೋಜನರಹಿತ ಶ್ರೀನೇಂಕಟೇಶ ಶ್ರೀ 

ರಗಾದ್ರಿವಾಸ ನಿರಲ ಜಗದೀಶ ॥ ೧೦ | 

ಹೂರ್ಣಿಳೆ 

ಗಬಾದಿ ನಂದ್ಯನಿಗೆ ಶರಣ || ಪ 

ಕಣು ಜಗದೊಡೆಯ ಶರಣು 

ಸ್ನಗಾ ನಗಜೊಡೆಯ ಶರಣು ೧ 

ಗಪ ನಖಾಗ್ರದಲಿ ಮಿಗೆ ಶೋಭಿಸುವ 

ನೆ ಸಬನಖಾಗ್ರ ಕೈ ಶರಣು 1೨1 

ಬೂಡಲಾಗಿರಿಗೆ ಶರಣಂ 

ಯ ಅಡಿದಾವರಿಗಳಿಗೆ ಶರಣು ೩ 

ಥಮನದಿ ನಿನ್ನ ಅಡಿದರುಶನಕೆ 

ಕೆವರಡಿಗಳಿಗೆ ಶರಣು |೪ 

'ಟುಮೆಟ್ಟಲಿಗೆ ಶರಣು 

ನ ಮುಚ್ಚಿ ಸೆಟ್ಟಸೇರುತಿಹೆ 

ಷ್ಟ ಭಕುತರಿಗೆ ಶರಣು {ul 

19 ಕನ್ಕ್ಯಹರಿಸಿ ಮನತುಸ್ಕ್ಯಲಉನು ತೋರ್ವ 

ಸ್ಪೈವಿಂದಕ್ಕಲ್ಲ ಶರಣು ॥ ೬ 

ರಕಿನ್ಸ್ಫರರ ತೆರುಶಿಲಾಬತಾಕಾರ ತನ 

ಸವಾರಕೈಲ್ಲ ಶರಣು | ೭ 



೮ ೮ ಹರಣಲಲು ಲು (ರಲಲ 

ಸ್ಕರ ಶಬ್ಧ ವಾಚ್ಯ ತವ ಶರಣು 

ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಛಕ್ಕರುಲ್ಲ್ಯಾಸವನೆ ತೋರ್ವ 

ಹಲ್ಕ ಗಾಳಿಗೋಪುರ ದ್ವ್ಯಾರಕ್ಕೆ ಶರಣು 

ಲೀಲೆಯಿಂದಲಿ ನಿನ್ನನೊ(ಲ್ಸೈಸ 

ಭಕ್ತರ ಪಾದಸಲ್ಲವಂಗಳಿಗೆ ಶರಣಂ 

ಗೋವಿಂದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಮುಕುಂಡನೆಂದು- 

ಹ್ಚರಿಸ ಭಕುತರಿಗೆ ಶರಣು 

ಹರಿ ಹರೀ ಹರಿ ಎಂದು ಹರಿದಾರಿ ಪಿಡಿದ 

ವರ ಅಡಿದಾನರೆಗಳಿಗೆ ಶರಣು 

ಸರಿಸರಿ ಬಾಧೆಯಿಂ ತರಳನ್ಸ ಕಾಯ್ದ ಫೀ 

ನರಹರಿಯ ಹರಣಾರವಿಂದಳೆ ಸ ಶರಣು 

ತಿರುತಿರುಗಿ ತುರುವನು ಕರುವು ಅರಸುವಂತೆ 

ತಿಒದಾರಿ ನೊಣಕಾಲಮುರಿಗೆ ಶರಣು 

ಭಕ್ಕರಾಪತ್ತಳಿವ ಶಕ್ತಿಸಂಪತ್ತೀವ ಉತ್ತನೋತ್ಸಮ 

ಭಕ್ತರಾ ನುಂಟಿಪಕ್ಕೆ ಶರಣು 

ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲಿ ಸಪ್ತಗಿರಿಯ ದಾಟದ ಹರಿ 

ಭಕ್ತ ಜನಸಂದೋಹೆಗಳಿಗೆ ಶರಣು 

ಶಕ್ತಿ ರಹಿತರಾಗಿ ರಿಕ್ಷಹಸ್ತದಿ ಬಂದ 

ಭಕ್ತರುದ್ಧರಿಸಲು ನಿಂದ ಸಮೀರನಿಗೆ ಶರಣು 

ಜೀವರಿನರಿನ್ನ ವರು ದರುಶತನನನೀಯೆಂಬು ಕ. 

ರವ ಮುಗಿದು ಹರಿಯ ಸ್ತುತಿಸುವಗೆ ಶರಣು 

ಪಾನೆನಿಇ ಸುೂರ್ತಿಯುನು ಮಾಟಸದಿ ಧೇನಿಸಲು 

ಭಾನ ಶುದ್ಧಿ ಯನೀವ ಜೀನೇಶನಿಗೆ ಶರಣು 

|| 

1|( 

lle 

Wa 

lia 

Ilo 



ಅಗಲ್ಲ [Jeu Vu ಓಳು 

ಸೆಯ ಮಹಾದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಶರಣ) 

ಕನ ರಾಣಿ ಸಿರಿ ನೆ ಚ್ಚಿತುತಿಸುಖ್ 

ಸತಾಕಾಶಾವರಣಕ್ಕೈ ಶರಣು 

ಮಹಿನೋಪೇ ಸ್ವಾಮಿ ಖ್ರಷ್ಟರಣೇ- 

ರಾಜಿತ ಅಶ್ವತ್ಯವೃಕ್ಷಉಜನಿಗೆ ಶರಣ: 

ನಿಯಾರಮಣ ಆದಿ ಪ್ರೀ ಭೂವರಹ 

೯ಯ ಶ್ರೀಸಾದಯುಗ್ಯಕ್ಕೆ ಶರಣು 

,೦ಡಪ ೧ಡೆಯನ ದಿವ್ಯನಿಲಯಗಣೆ ಇಳಿರುವ 

ವಬಿರಣಕೆ 8 ಶರಣು 

ತಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟೈಕ)ಂರ ಮೆಂದಿರನ 

ನುಯ ಸುಪರ್ಣ ಸ್ಮಂಭಳ್ಳೈ ಶರಣು 

ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಗಮನ ನಿರ್ಗಮನವುಳ್ಳೆ 

ಸಿರ ಭಕ್ಕಜನ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಶರಣು 

ವರಣಕೆ ಈ ಶರಣು 

ರೂಪ ಸುನೆರ್ಣಿಮುಖರೀ ನದಿ ವ 

ನಟ್ಟೃತೀರ್ಥ ಸನುಸ್ತ ತೀರ್ಥಗಳಿಗೆ ಶರಣು 

[ಸಣ ಹೈನ್ಮನದಿ ಭೇನಿಸುವ ಕಾಂಣಸ 

ನಲಿ ಚೆಳಗುತಿಹ ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾನಿಗೆ ಶರಣು 

ಭಕ್ಕರಪರಾಥಗಳ ಹಸೆ 

ಯ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಶರಣು 

ಇಳ ಗ್ಯೋಲಾಡಿ ಶ್ರೀತೆ ಕೈಲಜೊಳು ನಿಂ- 

ಸೋಲ ನಾಗಿಸಪ?ಗೆ ಶರಣು 

|| ೨೦ || 

|| ೨೧ || 

|| ೨೨ || 

|| ೨೩ || 

|| ೨೪ || 

॥ ೨೫ ll 

॥ ೨೬ ॥ 

॥ ೨೭ ॥ 

॥ ೨೮ | 

॥೨೯॥ 

॥೩೦॥ 

॥1೩೧॥ 



ಕಿಟ ಬೆನಿ, ಲಿ ಹೊತು ನೆಟ್ಟಿ ಈ ಗಿರಿಯನು 
ಬ ಲ್ನ 4 

ಹ ನೆನಿಸಿದ ಓಟ್ಟ, ಮೂರುತಿಗೆ ಶಣು 1೩೨ 
ಲ 

ಕರೆಯ ಕೆದರೀ ಬಂದು ಗಿರಿಯ ವರಹನ ಬೇಡಿ 

ಕುರುಳುವಾಡಿದ ತಾಯಾರಮಣಗೆ ಶರಣು ॥ ೩೩ 

1"ರಳಲೂಸವ ಕೆಡಿಸಿ ಗಿರಿಯ ಹುದರದೊಳಡಗಿ 

ಕರಜೇಷ್ಠ ನೆಂದೀಗ ಪೂಜಿಗೊಂಟುವಗೆ ಶರಣು ॥ ೩೪ 

ನಟಿಸತ್ರ ಶಾಯಿ ನೀ ವಟುವಾಗಿ ಬೇಡಿ ಭ- 
ಕಾಟನಿಯ ದಾಟಸಲು ನಿಂದವಗೆ ಶರಣು 11 ೩೫ 

ಕಿತ್ತ ಮಾತೆಯ ಹರಿಸಿ ಮೆತ್ತನಿಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು 
ಉತ್ತನಾಗತಿ ಪ್ರದ ಸರ್ವೊೋತ್ಕವಮಗೆ ಶರಣು | ೩೬ 

ಕ್ಲಿಕಿಸುತೆಯ ಮಾತನು ಹಿತದಿ ಪಾಲಿಸೆ ನೇದ- 
ನತಿಯ ಪತಿಯಾಗಿ ನಿಂದವಗೆ ಶರಣು 1 ೩೭ 

ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲ್ಕುಡಿದು ನೆಟ್ಟಿನಾ ನೆಪದಲ್ಲಿ 
ನೈಸ್ಟಿಗೋಜರನಾದ ಬೆಟ್ಟಿದೊಡೆಯನಿಗೆ ಶರಣು Il ೩೮ 

ಉತ್ತನಖಾ ಸ್ರ (ಯರಿಗೆ ನಾಚಿ ಬತ್ತಲೆಯಾಗಿ 
ಹುತ್ತದೊಳು ಅಡಗಿ ಮೆರೆದವಗೆ ಶರಣು (| ೩೯ 

ಸಿರಿಯ ಹಯವನು ನಾಡಿ ಹರಿಸಿ 
ಗಿರಿಯೊಳು ಹಯವ ಅರಸಿಯಿಂದ ಹರಿಸಿಕೊಂಡವಗೆ ಶರಣು 

11೪೦ 

ಹರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಜನಕ ಸನ್ಮ ಓಮ ಸನ್ನಿಧಿಯ 
ಕನಕನುಯ ಕನಾಟಕ್ಕೆ ಶರಣು 1 ೪೧ 

ತಬತೊ (ಟಿಸಿಭ ಪೂರ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಕ್ಷಣ 
ಸನ್ಮಂಗಳಾ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತೆ ತನ ಶರಣು 11 ೪೨ 



ಸ್ಪಹ್ಹಾದ ನಾರದ ವಸು ಬಜ ಗಂಧರ್ವಾದಿ 

ನಖಕ್ಲಾಮುಕ್ತಗಣ ನಂದಿತಾ ತವ ಸರಣು || ೪8 

ನಂದ ಸುನಂದನ ಜಯ ವಿಜಯಾದಿ ಪಾ- 

ರ್ಷದ ಯುಕ್ತ ಪ್ರೀನಿರಿಂಚಿ ಶೇಷ ಶಕ್ಟ್ರ್ಯಾದಿ ಸಂಸೇವ್ಯಮಾನ 

ಕವ ಶರಣು |] ೪% 

ಸರ್ನಾಂಗುಳ್ಳಂಗುಷ್ಮ ದಳವಿಲಸಿತ ಸತೀಖಸೂದ- 

ಪಂಕಜ ಧೃಜ ನಜ್ತಾಂಕುಶಾದಿ ಸಚಿನ ಚಿನ್ನಿತ 

ತನ ಶರಣ) ೪೫ 

ಚಾರು ಜಾನುಯಖಗ ಜಂಘೆಯುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ತುಂಗ 

ಗುಲ್ಫ್ರಾರುಣನಖ ಧೃತಾ ದೀಧಿತಿಯುಕ್ಕ ತವ ಶರಣ) 1೪೩ 

ಕೆಂಬುಕಂಠ ನಿಮ್ಮ ನಾಭಿವಳಿ ಮತ್ ಸಲ್ಲವೋದರ 

ಬೃಹತ್ ಕಟ ತಟ ಶ್ರೋಣಿ ಕರಚೋರು ದ್ವಂಖಾನ್ಕಿತ 

ತವ ಶರಣು | ೪೭ 

ನಿಭ್ರಾ ಜಮಾನ ಶ್ರೀವತ್ಸ ನಕ್ಷ ಕಾಸ್ತುಭ 

ನೈಜಯಂತಿ ನನನಾಲ ತವ ಶರಣು li ೪ 

ಪ ಲಯ ಪೀನರ ಭುಜ ತುಂಗಾಂಶೋರಸ್ಥೃ 

ಲಾಶ್ರಯ ತನ ಶರಣು ॥ ೪ 

ಅನರ್ಫ್ಯ ರತ್ನ ಮಾೌಕ್ತಿಕ ವ್ರಾತ ಕಿರೀಟಿ ಳಟಿಕಾಂಗದ 

ಕಟಿಸೂತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಹಾರ ನೂಪುರ ಕುಂಡಲಾಸ್ಟಿತ 
y ತನ ಶರಣು | ೫ 

ಜಾರು ಪ್ರಸನ್ನ ವದನ ಮಂದಹಾಸ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಸು... 
ಭದ್ರ ನಾಸ ಚಾರುಸುಕರ್ಣ ಸುಕಪೋಲ ಅರುಣ ತವ ಶರಣು 

॥ ೫: 

ಸಹಸ್ಪ ಫಣ ಶಿರೋಮಣಿ ಸ್ಪಭಾಸ್ಟಿತ ಶೇಷತೈಲಸ್ಕ 

ಘನಶ್ಯಾಮ ನೀತಕೌಶೇಯವಾಸ ಶ್ರೀಪರಮ ಪುರುಷ 

ಶಾಂತ ಸದ್ಮುಸತ್ರಾಯಶೇಕ್ಷಣ ತವ ಶರಣು | ಶಿ 



ಅನಂತ ನೇದೋಕ್ಕ ಮಹಿನೋಪೇಶ ಸರ್ನ ಸ್ವರವರ್ಣ 
ಸ್ಪ ಶಬ್ಬನಾಚ್ಯ ಸ್ರ ತಿಪಾಬ್ಯ ಶರಣು 

ಸೆಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಸರಸ ಗುಣೋಪೆ(ತ ಸರ್ವ 
ಹೃತ್ಯಮಲಸ್ಸಿತ ಇನೆ ಶರಣು 

ಅಣು ಣು ತೃಟಿ ಲನ ಕ್ಷಣಾದಿಕಾಲ ಮಹ- 
ತ್ಯಾಲಾತಶ್ವಕ ನಿ ಸಿನಿರ್ಮಲ ನೂತೆ। € ತದ ಶರಣು 

ಸೃಷ್ಟಾ ದ್ಯಷ್ಟಳತ್ತೃಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಫೀ ಸರ. 

ಮೇಷ್ಟಿವಂದಿತ ತನ ಶರಣು 

ವಿಶ್ವ ತೈಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞ ತುರ್ಯಾ 
ದೃಷ್ಟ ರೂಸಾತ್ಮಕ ತನ ಶರಣು 

ಭಯಕೃತ ಭಯಕಾರಿ ಭಕ್ಕಜನಕಾಧಾರಿ 

ಕಂಸಾರಿ ಮುರಾರಿ ಫ್ರೀಹರಿಯೆ ಶರಣು 

ಭವರೋಗ ಭೇಸಜ ಭಕ್ತಜನಬಂಭೋ 

ಮುಣ)ಳ,ಂದ ಬರದ ಗೋವಿಂದ ಶರಣು 

ಮುಳ್ತಾಮುಕ್ಕಾಶ್ರ್ರಯ ಭಕ್ತಜನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 

ನ್ಯಕಾ ವೃಕ ಮಹಿಣು ತನ ಶರಣು 
ಬ ಆಯಿ 

ವ್ಯ್ಯಾಸ್ತ ಜಗದಾದ್ಯಂತ ನಿರ್ಲಿಸ್ತ 

ತತ್ಮದಾಕಾರ ಜಗದಾಪ್ತ ಶರಣು 

ಜೇತನಾಚೇತನ ನಿಲಕ್ಷಣ ಸ್ಪಗತ ಭೇದ ನಿವ- 

ರ್ಜಿತ ಪತಿತಸಾನನ ಮೂರ್ತೆೇ ಶನ ಶರಣು 

ಶ್ಲರಾಕ್ಷರಪುರುಷಪೂಜಿತಪಾದ 

ಪ್ರರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮನೆ ತನ ಶರಣು 

ರನಿಕೋಟಿಕಿರಣ ರತ್ನ್ನಕನಕಮಯ ಮು... 

ಬಾನಿ ಕ ತನ ಶಿರಸಿ «ಗೆ ಶರಣು 

|& 

la 

॥ ೬ 

॥| ೬ 



ಮಂಡಲಭಾಸ ಮಂದಸ್ಸುತ 

ನಂದ ಆನೆನಳೆ ಶರಣು 1೬೫॥ 

) ವಿಶಾಲಘಾಲ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕಾಂಕಿತ 

ಲ ಶರಣು ॥ ೬೬ ॥ 

[ನಾಬಿಲ್ಲ ಪೋಲ್ವ ಹುಬ್ಬು ಕಂಜ... 
ಲ್ ಹಂಪಕಾನಖಗ, ಳಿಗೆಣೆನಾಸಿಕಳೆ ಶರಣು 1 ೬೭॥ 

'ತುನ ಮಣಿಖಚಿತ ಮಕರ 

ಂಡಲಾನ್ವ್ರಿತ ಶನ ಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಶರಣು 1೬೮॥ 

ಬರ ನಿಷೃಂಬಿಕ ಶೀ ನೇಂಕಟೇಶಾ ನಿನ್ನ 

ರದ ಉಸ್ತು ಭಾಭರಣಯುಕ್ತ ಕಂಠಕೈ ಶರಣು ॥1೬೯॥ 

ಹಾದಿಗಳ ಭುಜಬಲನು ನೀನು 

ಭೂನಣ ಬಾಹು ಪರಿಯುಕ್ತ ತನ 

ಭಜಯುಗಕೆ ಶರಣು Hol 

ಹಾರಿ ಜಗಜ್ಞಕ್ಟ್ರ ನಿನ್ನ ದು ಕ್ರಿ 

ನೆ. ಕರಗತ ಚಳ್ರ ಶಂವಿಕ್ಕ ಶರಣು 1೭೧॥ 

ಇಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಟಯನು ಇಟ್ಟಂಥಾ 
'ವಕ್ಷಸ್ಥಳ ಫ್ರೀವತ್ಸಕ್ಕೆ ಶರಣು 1೭೨॥ 

ತ್ನ ದಹಾರ ಪದಕ ಮಾಕ್ತಿಕಾಹಾರ 

| ಪುಷ್ಪ ನಾಲಾಯುಕ್ಕೆ ತನ ಕುಸ್ತಿಗೆ ಶರಣು 11೭೩ 1! 

(ತಾಂಬರ ಉತ್ತರಿಯಪು ತೋರ ನೀಳ 

ಕಾರ ಭಾನಕ್ಕೆ ಶರಣು || ಒಳ || 

ಸದಕಾಯುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ನಿ- 

ಜೈಸಂಭವ ಬಂದ ಪದ್ಮ ನಾಭಿಗೆ ಶರಣು || ೭೫ | 



w= 4 ತ 

$ಟ್ಛೈ ರತ್ನ್ನಾ ಪಟ್ಯ ತೊಟ್ಟ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸಟ್ಟ 

ಇಟ್ಟು ವೆ ಕೆಯುವ ಬಟ್ಟ pi ಭಾಗ, ಶರಣು ॥ ೭ 

ಉಟ್ಟ ಪೀತಾಂಬರ ಸಿರಿಗೆ ತಿದ್ದಿದ ತೆರ ನೆಟ್ಟಿನಿಂತಿಹ 

ಬಟ್ಟು ಜಾನುಜಂಘೆ ಕಟಿಗೆ ಶರಣು 1೭ 

ರುಗ ರು'ಗಿಪ ರತುನ ನೈಜಂತಿಯಂ ಧೃತ ಕ- 

ಟಕ ರಕ್ಸಾಭರಣಯಂಕ್ಷ ಕರಯಖಗ್ಯುಕ್ಸೈ ಶರಣು 1೭ 

ಪರಿಪರಿ ಅಭಯವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಕನಕರತ್ನಾ- 

ಛಭರಣಯುಕ್ತ್ರ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಶರಣು {lg 

ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜು ಗೊಂಡಿಹ ನಿನ್ನೆ 

ಅಬ್ಬಭನಾರಾಧ್ಯ ತವ ಪಾದಕೈ ಶರಣು pe 

ಧ್ವಜ ನಜ್ರಾಂಕುಶಯುಕ್ತ ಅಬುಜಾಂಡ ಕಟಿಹ 

ಭೇದಿಸಿದ ರವಿಕೊೋಟ ಭಾಸ ತನ ಪಾದನಖಳ್ಳೈ ಶರಣು 11ಆ 

ಜಲದೋಳು ಹೋರಾಡಿ ಭವಜಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರ 
ಸುಲಭದಿಂಬಿತ್ತಲು ನಿಂದ ಸಿರಿವಲ್ಲಭಗೆ ಶರಣು I « 

ಕಮುರರೂಪದಿ ಭೂಮಿ ತಂದು ಭಕುತರ 

ಕರ್ನುಭಾರ ಹರಿಸಿ ಪೊರೆವ ಧರ್ಮಮೂರುತಿಗೆ ಶರಣು ॥ 

ವರಹಮೂರುತಿ ನಿನ್ನ ಇರವನ್ನಿ ಮರೆ ನಾಡಿ 

ವರಹ ಕೊಟ ವರಿಗೆ ದರುಶನವ ಕೊಡುವವಗೆ ಶರಣು ) 

ನಂಬಿಹರ ಚೆಂಬಲನು ಎಂತೆಂದು ಸ್ಮಂಭದಲಿ 

ಬಂದು ಗಿರಿಯಲಿ ನಿಂದ ಗೋವಿಂದಗೆ ಶರಣು {|e 

ಬೇಡುನರ ಕನ ¥ ನೋಡಿ ಅಭಯವ ನೀಡಿ 

ಬಿಡದೆ ರಕ್ಷಿನ ಬಡವರಾಧಾರಿ ಶರಣು || 

ದುಷ್ಟ ಭೂನರುಗಳ ಅಟ್ಟುಳಿಯ ಹರಿಸಿ ನಿ- 
ಇಟ ಇಂಗ ಗೆ ಖಂ 93 ಗೆಣಗೇಯುನಿಗೆ ಶರಣು Il 



ತೆ ಲಿ 

1ರಧಿಗೆ ಸೇತುವೆಯ ಕಟ್ಟ ದಶಶಿರನ ವಧಿಸಿದ 

ಕೆ.ವೀರಪುರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ $ಯರಸನಿಗೆ ಶರಣು te 

ಕುಲದ ಕ್ರೀಡ ಸಾಕಾಗದಲೆ ಬಂದು ಈ 

ತಳೂಶರಾಜನ ಜಾಮಾತನಿಾದವಗೆ ಶರಣು || ೮೯ 

ಖುದ್ಭಜನರ ಅಸಟುದ್ದರನೆ ಮಾಡಿ ಜಗ 

ಉದ್ಭರಿಸಲು ನಿಂದ ಶುದ್ಧ ನನ ರುಕಿಗೆ ಶಗಣು || ೯೦ 

ಕರಿಯ ಬೆನ್ನೇರಿ ಭೂಭಾರನಸೆ ಹರಿಸಿ ನೇಲು- 

ಸರಿಯಲಿ ನಿಂದ ಫ್ರೀಹರಿಗೆ ಶರಣು || ೯೧ 

ಸಾಸುಕಿೀ ಶ್ವೇತಾದಿ ಸರ್ಪಜಾತಿಗಳುಳ್ಳೆ ಹಾತಣಳಲೋಕ.. 

ಕಾಶೃಯ ತವ ಸಾದಮ ಇಲಕ್ಷ್ಮೆ ಶರಣು || ೯೨ 

ಶಕ್ತ ಗಜ ಉಸ್ಫ್ರ್ಯಾಏ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಾರ 
ಶಸಾತಳ ಲೋಕಕಾಶ್ರಯ ತ: ಸಾಬಾಗ್ರಕ್ಕೆ ಶರಣು || ೯೩ 

ಕಕ್ಚಳ ಕಾಳಿ ಸುಷೇಣಾದಿ ಉರಗಾಧಿಪರು ವಿಹರಿಸುವ 

ನುಹಾತಳ ಲೋಕ ಾಶ್ರ್ರಯ ತನ ಪಾದಗುಲ್ಮಳ್ಳಿ ಶರಣು 1| ೯೪ 

ಶಸಲಾಕ್ಷವೈರಿ ಕ್ರಿಸ್ರರರು ವಿಹರಿಸುವ ತಳಾ. 

ತಳ ರೊಕಕಾಶ್ರ್ರಯ ತನ ಜಂಘದ್ಯಯಕ್ಕ ಶರಣು 11೯೫ 

ನಾಮನನ ಪೂಜಿಸಿ ಸನ್ಮೃಂಗ ಮಸ್ತಳನಿಕ್ಸ ಧನ್ಯ 

ಬಲೀಂದ್ರ ನಿಂತ ಸುತಳ ಕೋಕಕಾಶ್ರ ಯ “ವ ies ಶರ 

|| ೯೬ 

ಬಲನೆಂಬ ದನುಜನಿಂ ಪುಟ್ಟ ದ ಮಾಯ್ಸಳು ಕ್ರೀಡಿಸ ನಿ 

ತಳ ಲೋಕಕಾಶ್ರ್ರಯ ಹ ಊ ನಿದ್ವಯಗಳಿಗೆ ಶರಣು 1 ೯೩ 

ನಸ್ಸಗಪಶುಜೂತಿ ದೈತ್ಯ ದಾನವ ಕದ್ಭ ತುಂ- 

ಬಿಳೊಂಡಿಹ ಅತಳೆಲೋಕಕಾಶ್ರಿಯ ತವ ಶ್ರ್ರೋಣೆ 

ದೇಶಳೆ ಶರಣು ॥ ೯೮ 



ರ೯ಸಾಧನ ಮಾಳ್ಚ ದಿವಿಜ ದಾನವ ಮನುಜ ನನಖಂಡ 

: ಶರಧಿ ಗಿರಿ ನದಿಯುಕ್ಕ ಜ೭ಬೂದ್ವೀಪ 
ದಿಂದಾಕಾರ ಅವನಿ ಉತ್ಪಾದಕ ತವ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಶರಣು ॥ ೯೯ ॥ 

ನ ದಿಕ್ಸಾಲಕರು ೫'ಸಿಸಪ್ತ ನನಗ್ರಖರು ಸರ್ವರೋಗಲೈಸ 
5ರ್ಲೋ ಕಉಾಶ್ರಯ ತನ ನಾಭಿಕಮುಲಕ್ಕ ಶಂಣು 1೧೦೦ ॥ 

ನಿಕರಾದಿ ಪುರುಹೂತ ಕರಿಐರಾವತ ಶಚಿ ಸೂತ 

ತಲಿ ನಂದನವನ ಸುಶೋಭಿಶ ಸುರಲೋಕ ತ್ರಯ 

ಶನ ಉದರ ಭಾಗಕ್ಕೈ ಶರಣು NH ೧೦೧ ॥ 

೯ನೇದೋಜ್ಹಾ ರ ಗುಣಗಾನಮಾಳ್ಸ ಖುಹಿಗಣಯುಕ್ತ 

ದಿ ದೇವತೆಗಳು ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರ 

ಕಾದಿ ಮುನಿಗಳ ಮಹರ್ಲೋಕಾಶ್ರಯ ತನ ಕೌಸ್ತುಭ 

ಭೂಷಿತ ಕಂರಕೈ ಶರಣು ॥ ೧೦೨ ॥ 

ನುಲಾನಂದ ಸಾಧನದಿಂದ ಸರ್ವಗುಣಗಣ 

5 ನುತಿಸ ಮುಕ್ತ ಜೀವರ ಭರಿತ ಜನ- 

ಶಸೋಕಕಾಶ್ರಯ ತವ ದಿವ್ಯ ವದನಕ್ಕೆ ಶರಣು ॥ ೧೦೩ ॥ 

ಏನೇಶ್ರ ನಿರುತ ಸಕಲ ಖಯಸಿಗಣಯುಕ್ತ 

)ಮೂರುಕಿಯನು ಸ್ತುತಿಸುವ ತಸಲೋಕಾ- 
ಶ್ರ್ರಯ ಶನ ಲಲಾಜಕ್ಕೆ ಶರಣು ॥ ೧೦೪ | 

'ರಾನನು ಚತುರ ಮೂರುತಿಯನು ಸ ಸ್ಟುತಿಸುತ್ತ 

ರದಶ ಲೋಕಾಧಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾಳ ಸತ್ಯ- 
ಲೋಕಕಾಶ್ರಯ ತವ ಶಿರಸ್ಸಿಗೆ ಶರಣು ॥ ೧೦೫ | 

೯ ಮೊದಲು ಸಾದಮೂಲಂ ಮಧ್ಯದ 

ಮಂಗಳಾಂಗೋಪಾಂಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶರಣು Wl ೧೦೬ ॥ 

ದಂಗಾಶ್ರಿತ ತತ್ತ್ತ್ವರಂತರ್ಯಾಮಿ ತತ್ತತ್ 
ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣರೂಪಕ್ಕೆ ಶರಣು | ೧೦೭ | 



೫ ಈ ನೀಣುಗೋಸಪಾಲ ಕಸ್ಯ ತನ ಶರಣಕಿ ॥ ೧೦೮ ೫ 

ಏ ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥ ನಾಯುನಂತರ್ಗತ 

ಸಾತಕ ನನನೀತಧರ ತಾಂಡ. ಕೃಷ್ಟ ನಿಶಲ ತನ ಶರಣು 

॥ ೧೦೯॥ 

» ಶ್ರೀ ನೇಂಕಟೇಶಾತ್ಮಕ ಸಿರಿ ಉರಗಾದ್ರಿ 

ವಾಸ ವಿಠಲ ತನ ಶರಣು ॥ ೧೧೦ | 

ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪ್ರೀ ನೇಂಕಟೇಶಾಭಿನ್ನ 

/ಗಾದ್ರಿವಾಸ ವಿರಲ ತನ ಶರಣು ಶರಣೂ ॥ ೧೧೧ ॥ 

ಬೋಧಿ ತಾಳ - ಅದಿ 

ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ 

ನಮೋ ನಮೋ ನಮೋ INH 

ನನೋ ಓಂಕಾರದಿ ನೀ ಘನ್ನ 
ನು ಅಸ್ಟ್ರೂಕ್ಸರಾತ್ಮಾಳನೆ ॥ ಅಪ, ॥ 

ನ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ನೀನಷ್ಯ್ಯಾಕ್ಷರಬೊಳು ನಿಶ್ಚ ತೈಜಸ 
ಸ್ಹ ತುರ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞ್ಯಾನಾತ್ರಾ 

೪೯ ತ್ಮಕ ನೀ ಓಂಕಾರದೊಳು ಅ ಉ 

ಫದ ಬಿಂದು ಘೋಷ ಶಾಂತಾ 

ಇಂತಜೊಳು ಪ್ರತಿಸಾದ್ಯ ೧ ಬಾರುತಿ ಹರೇ 1೧॥ 

ನದೊಳು ಆದಿನರ್ಣದಂದಭಿವ್ಯಕ್ತಿ 

ಡಶ ಸುಸ್ವರಗಳ ಅನಂತ ನೇದಗಳು ಕಾಲಗಳ ನ್ಯಕ್ತವೊ 

9 ಲಕುಮಿಯರಭಿನಾನಿಗಳೆಸಂತ ನೇದಗಳಿಂ- 

ರತ ನಿನ್ನಾ ಗುಣಗಳ ನುತಿಪರೊ ವಿಶ್ಚಮೂರುತಿ ಹರೇ ॥ ೨4 

ದ್ವಿತೀಯದೊಳು ನೀ ಬ್ರೈತಿಬಾಟ್ಯ ಅಭಿನ್ಯೃಕ್ಟನಾದ- 

f ಕನರ್ಗ ವರ್ಗ ಮೈದು ಪಂಚಭೂತಗಳು 



ವರ್ಣ ದೊಳೆಭಿನಾನಿಗಳ್ ಭೂತಕೆ ಗಣನ ಪ್ರನಹ ಮಾಂ 

ನಹ್ನಿ ಶನಿಯು ನರುಣಾರು 10ಣಗಳ ಬತಿಪರೆೊ ತೈಜಸ 

ಪ್ರತಿಖಾದ್ಯನೆ ಮಕಾರವಾಜ್ಯ ಶೀಪ್ಪಾಜ್ಞ ನಿನ್ನಿಂದಭಿ. 

ನ್ಯಕ್ತಿ ಜನರ್ಗ ಪಚಕ ಜ್ಲ್ಯಾಗ(ಂಗ್ರಿಯ ವೈದು 

ತತ್ಯಬಿಭಿಮಾನಿ ಅಶ್ಮಿನಿ ಎರುಣ ಸುರ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದಿಗೆ 

ನತೆಗಳಿಹರು ಪ್ರತಿಗಾಣೆನೂ ತ್ರೀ ಗೃಜ್ಜ್ಞ್ಞನಿಕಾರ' ಕೀ ಹರೆ 

ನಾಡವಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿಸಾರಿ ತರ್ಯನೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ 
ಸಂಚವರ್ಣ ಟನರ್ಗ ಕರ್ಮೆಂದ್ರಿ ಯಗಳ 

ತದಭಿನಸಾನಿಗಳು ಆದರು ಸ್ವಯಂಭುನಮುನು ಜಯಂತ 

ದಕ್ಷ ನಟ್ಟು ಜೇನತೆಗಿಳ' ಅದುಭುತ ಮಹಿಮ 

ಶೀ ಕ ಯ್ಯಮೂರುತೆ 

ಬಿಂದುವಾಜ್ಯ ಸ್ರತಿಪಾಗ್ಯ ನೀನಾಸ್ಟು ಬಿಂದು ವಿಂದ ತನ 

ಪೊಂದಿಕೊಂಟಹುದು ಸನ್ಮಾ ತ್ರ ಪಂಜಕ 

ಗಂಭ ರಸ ರೂಪ ಸ್ಫರ್ಶ ಕ[ಗಳಗೆ ಸ'ಂಚವಾಯಂಗಳಿ 

ಬಂಧನೋಜಕ ನೀ ಕಾರಣ ಹರೇ 

ಘೋಟಷದಿಂದಲಭಿನ್ಯಕ್ಕಿ ಸಂಜಮನೋಬವೃೈತ್ತ್ವಿಗಳದರಫ್ಲಿಎ 

ಓಸಧೀಶಧರ ಖಗಪ ಶೇಷೇಂದ್ರ ಉಮರ 

ಘೋಷವಾಜ್ಯ :(ನಂಕರಾಜ್ಟ ಪ್ರತಿನಾದ್ಯನಹುಡೆೊ 

ಪಕಾರ ಪಂಚನ 

ದೋಷರಹಿತ ಮನೋಧಾಯದಿ ನೀ ಮರಿ 

ಪಂಮಾತ್ಮನೆ ನೀ ಶಾಂಗವಾಸ್ಯ ಪ್ರತಿನಾದ್ಯನಹುದೆೊ 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ( 

ಕಾರಾದಿ ಸಸ್ತವರ್ಣ ಸಪ್ತಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ 

ನಿಕುತದಿ ಯಜ್ಞ ರಾಮು ಲಕುವಿಸಕಿಯು ಬರಹ ಶೇ 

ಸಡ್ಗುಣ 

ಇರು ಸರಿನರ ಪರಿ ಅರಿಯೆಟೊ ಹಯ 



ಂತಜೊಳು ಪ್ರತಿಸಾದ್ಯನಾಗಿಹೆ ಜ್ಞ ನಾತ್ರ 

ಇದಿ ಶ್ರೈನರ್ಣ ಅದರಿಂದ ಗ ಜತ್ತ ಯು ವೊ 

ಯ ಜಾಗ್ಸಿತ ಲ ಸ್ಸ್ನ ಸುಸುಪ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಾದಿರೂಪದಿಂ 

ಶ್ರಿ ನೈಂಕಟ್ಟಿತ್ ಉರಗಾದ್ರಿ ಮಾಸ ವಿಠಲ ಮೂರುತೆ 

We || 

ರಿ ಹಾಳೆ -. ಕದಿ 

ಕೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇಗದೀಶ || ಅ || 

ನಿಗಿರೀಶ ಹೈಕ್ಳು ಮುದ ನಿನಾಸ 

ಶ ನೀನೆ ಅವಿನಾಶಕೆ ಅನಿಶ 1 ಅಸ || 

ತ್ತ ಬಂಧು ನೀ ನಿನ್ಫೊರತು ಇನ್ಯರುಂಟಿಃ 

[ಕ್ಷನು ನೀ ದೀನೆರಕ್ಷನಿ 
ನರಿ ಸಬಲ್ಲೆ ನೀಬಲ್ಲೆ ಅನುದಿನ 
*ವಾಜಕಾಯಾಬ ನಾನೆಸಗುವುದ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ 

ಅಹಂನುನೆ ಎನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಅನುದಿನ 

ನೆನೆಯುವುದನೆ ಇತ್ತು ಕೊನಗಾಣಿಸು ಇನ್ನು h OM 

ಸಂಕಲ್ಪ) ನೀ ನಿತ್ಯನೂತನ ಪ್ರಭುನೇ 

ನಿಕದಿ ಭಕ್ಟೋತ್ಮಮರು 

(ವನಿಸುತಿಹರೋ ಅವರ ಭೃತ್ಕನೆನಿನ ತ್ತ 

ಸತ್ತು ಆಪತ ಹರಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯ ನೀಡಯ್ಯ 

, ಕರ್ಮ ಬಿನ್ಸೃತ್ತಿ ಹತ್ತಿ ಆಸೆ 

ಸ, ಕೊನೆಗೆ ನಾ ಉನ್ಮತ್ತ ನಾದಿ u 9 

ಗಸ್ಕಿನೆ ದೇವಾ ನೀ ಪ್ರಣ ಕಕಾಮದ ಕಾವಾ 

ತಿ ಜನರ ಮುಖ್ಯಸಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ 

ಇಜಶಯ್ಯ ಹೇ ಜೀಯ ಗುಣಮುಣಿ ಪ್ರೀನೇಂಕಟ್ಟೇಶ ೪- 

ನಕರ ಇನೂ ನಿನಗಣೆಯೆ ದೊರೆಯೆ 

ಇಂ ಬೇಡುವ ನಿನ್ನ ಜಣಿಸಲಾಗದು ಇನ್ನು 

ನು ನೀ ಉರಗೂದ್ರಿಬಾಸ ವಿರೃಲ Wau 



ರಾಗ - ಕಾಂಬೋಧಿ 

ಅರಿಗೆ ಆರಾಗರಯ್ಯ- ಶ್ರೀಮಾಸುದೇನ ನೀನೊಬ್ಬ ನಲ್ಲದೇ 

ಮಾತೆ ಇದ್ದರು ಬೃಢನ್ರತನಾದ ಧ್ರುನಗೆ ಶ್ರೀ 
ಸತಿ ನೀನೆ ಗತಿಯಾದೆ ಅರಾಡೆರಯ್ಯ 

ನಿತನು ಹಿತನೆನ್ನೆ ಸ್ರಹ್ನಾದಗಾದಂಥ 
ಗತಿ ನೋಡಿ ನರಹರಿ ಗತಿಪ್ರದ ನೀನಾದಿ 

ಭ್ರಾತರಾನಣನ ಸಹಜಾತ ವಿಭೀಷಣನ ನಿ- 

ರ್ಭೀೀತನಮಾಡಿ ಕಾಯ್ದ ನರಾರಯ್ಯ 

ಪತಿಗಳ್ಳೆವರು ಸಕಿಯಾ ಅತಿಖೇದ ಹರಿಸಿದರೆ? 

ಸಂತೈಸಿದಾನಾಥರಕ್ಷಕ ಹರಿಯ್ಲವೆಃ 

ಬಂಧುಗಳಿಕೆ ಗಜರಾಜನ ನಕ್ರನು 

ಬಂದು ಬಾಧಿಸೆ ಬಂಭ ಬಂದು ಹರಿಸಿದರ್ಯಾರೊ 

ಅಂದು ಇಂದು ಎಂದನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು ನೀ 

ಬಂಧುವಲ್ಲನೆ ಎಲ್ಲರು ಬಂಭಕರಯ್ಯ 

ಸಕಿಯಿಂದ ದಶರಥಸತಕಿಯು ಸುಕನನಟ್ಟಿ 

ಗತಿಕಾಣವಿ ತಾನೇನಾದನೆಣ-ಸುಸಶ ಕುರುಪತಿ 

ಅಕಿ ಹಿತನಾದನೆ ಭೀಸ್ಮಗೆ 

ಪಿತಸಾನನ ನೀನಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕಾವೇ 

ಸುತರು ರಕ್ವಕರೇಗೊ- ಶಶ ಸೂನುಗಳಿಗೆ ಏತ 

ಧ ಎತೆರಾಸ್ಯ ಗೆ ಕೊನೆಗಾರಾದರಯ್ಯ 

ಇತರರ ಪಾಡೆಸೊ ಶ್ರೀ ನೇಂಕಟೇಶಸೆ 

ಗತಿ ಎಮಗೆ ಉರಗಾದ್ರಿನಾಸ ವಿಠ್ಠಲನಲ್ಲನೆ 

ರನುಯರಸಾ ರಕ್ಷಿಸೋ 

ನಮಿತ ಜನರ ಕಲ್ಪದ್ಬ್ರ್ರುಮು ಸುಮನೋಹರ 



ನಮಿತ ಸುಗುಣಪೂರ್ಣ- ಶಮಲವರ್ಜಿತ ಹ್ಮ 

4ಮಲ ದ್ಯುಮಣಿ ಸಿಸ್ಟೀಮಮಹಿನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಮು ಹರಿ 

|| ೧ 

ಎಸ್ಮಿಗೊಡೆಯ ಸರಮೇಸ್ಟ್ರಿಜನಕ ನಿಸ್ರಿಷ್ಟೈರ ಅಫುಸಂ- 

ಸ್ಕೈ ಹರಿಸಿ ಸಂತುಸ್ಸಿಯನೀವ ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದ | 4 

ಜರಗಾದ್ರಿವಾಸ ವಿರಲ ದೇನ ಹರೇ ಕರೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ 

ರಿ ನೇಂಕಟೇಶನೆ ಜೊರೆ-ಪೊಕೆ ನಿನ್ನೊರತು ನಾನರಿಯೆ | । 

ಬಿಲಹರಿ ಶಾಳ ಎ 

ಸೇಂಕಟ್ಟೀಶಸೆ ಎನ್ಸಾ ಪಾಲಿಸುಸೊ 

ನಂಕಬಾರ್ತಿ ಹರಣಾ N 

ನಂಕಜೋದ ವ ಹರ ವಂದ್ಯ ಸಂತ್ಸರ 

ಸಿಖಲಾಗಮೈ ಕ ನಿಜ್ಞೇಯ ಲೋಕೋಡ್ಸಾರ We; 

ಏಂದು ಮಂದವಾರ ಚೈತ್ರ ವತ್ಸರ ಬ 

ಶುಭಾನ್ಯ ನಂದ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ 

ಸಂಧ್ಯಾಸನನ ಬಂದು ಕೀರ್ತನ ಸೇವಾ 

ನಂತರದಿ ಎನ್ನಾ ಮಂದಿರಡೊಳು ಸುಪ್ಪಾವಸ್ಥೈ 

ಇಂದಿರಲಾಗ ಅಂದು ಕಡೆಯ ಯಾ... 

ಮದಿ ತೈಜಸನೆ ನೀ ಹೆಂಸರಿಂದೆನ್ನ ಮನಸಂಶಯ ಹರಿಸಿದೆ ॥ 

ಅರುಣೋದಯದಲೆದ್ದು ಮುದದಿ 

ಕರಣ ಶುದ್ಧನಾಗಿ ತ್ವರಿತದಿ ಸ್ವಸನದ ಫಿ 

ವರವಾಗಿ ಹರುಷದಿ ಹರಿಫೂಜಾ ಕಾಲದಿ 

ಅರುಹಿದ ಮರುತಮೂರು ತಿಯಾ 

ಉರುತರ ಹರಿಶೆಯ ನಿರುತ ಪೊಗಳಲಾಯತವಿತ್ತ 

ತಿರುಪತಿ ಶೈಲಾಧಿಸ ಮನು ಕುಲಸ್ವಾನಿ ॥ 



ಸಾರ ಸಟ ಕತಿಯನು ಕಯಣಿಸೋ 

ಹರಿಗುರು ಸೇನಿಯನು ಸವೇ ಸಜ್ಯೋಗ್ಯ ಸಾಧನವನ್ನು 

ಸರಐ)ಹಂಸರು ಇತ್ತ ಶ್ರೀನೈಂಕಬೇಶಾಂಕಿತ 

ನೂರುತಕಿಯ ನುತಿಸಾ ನಿಜಕ್ಗಿಭಕುತರ 

ಹರಣಕನ.ಲ ಬಂಡುಣಿಯನಿಸಿ ಇಸ 

ನಿರುತ ರಕ್ಷಿಸೋ ಉರಗಾಗ್ರಿವಾಸವಿರಲಾ il. 

ಶಾರಬಾನ ಟ್ಟು ಕಾಳ ಎ 

ಸನ್ನ ಗಾಹಲವಾ ಇ ಸ್ಪಿಪನ್ನರ ಪಾಲಿಸ ಪ್ರೀಕಾ-ಸರ್ನೇಶ 

ಕನಕ ರಕ ನ ಮಯ ಮಕುಟಾಭಾರ 

ಘನ ನನ ಮಣಿಮಯ ಳುಂಡಲಧರ 

ಇನಕೋಟಿಪ್ರಭ ಕೌಸ್ತೃಭಹಾರ 

ಮನಸಿಜ ಧನುಸುನು ಭ್ರೂ ಸನಾಕಾರ 

ಘನ ಜಂಸಕ ಗೆಣೆನಾಸ ಗಂಭೀರ 

ವ್ವಜರಳಾಯುತಕೇಕ್ಷಣಾಕ ೮ 

ನನರುಹಾಘನಸ್ಮಿತ ಸುಗಂಭೀಗ 

ಮುನಿಮಾನಸ ಮಂದಿರ ಸುವಿಹಾರ 

ಚಿನುಮನಿ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ 

ತನುಮನ ನಜಚನದಿ ಅಸನರೂದಿ 

ನಿನ್ನಡಿ ಬಿಡದಲೆ ಕಿನ್ನರ ಸುರ ಮುನಿಗಣ 

ಆನು ಸದನದಿ ಹೃದ್ವನಜದಿ ಘನಸದಿ 

ವನರುಪ ಧೇನಿಸಿ ದೃಢಸ್ಥೇಹದಂದಿರುವ 
ನೆ ಮನ ಧನ ಅನ ಸುವ ದಿನದಿನ ಕರ್ಮ ವಪೊಟ್ಸಿ ಸುವ 

ಘನನೋದಿದಿಂದಲಿರುವಾ ನುತಿಸುನಾ ಚೇಡುವಾ 

ಜನುಮ ಸ್ಥಿತಿ ಮೃತಿಗೆ ಜಿದರದಿರುವಾ 

ನಿನ್ನವರೆ ಇಳು ತನ್ನಿರನ ತೋರಿ ಮಯ 

ಫನ್ನ ಸಾತಕ ಕಳೆದ ಸೈತ ಸಾಧನನನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟು 

ನನ್ನಿ ಯೀದಳೆ ಪೊಗೆಖಾ ತನ್ನ ಭಾನುದಿ ಕಾಪಿಡುವ Ws 



ಉತ್ತಮನು ಮಾಕ್ರಿಕ ಸರಿಗೆ ಲ್ಯಾಣಳ 

ಶ್ರೊತ್ತಾಗಿಹ ತ್ರಿನಳಿಟು ಜಾಲಾ 

ತುನೆ ಪದಕದ ಸರದ ನಿಹಾರ 

ತಿಮೆನೋಟಿರ ಹೈದಸು ವಿಶಾಲ 

ಲೆ ಓಿರಿಬತ್ಸ ನಕ್ಸುದಿ ಲೋಲ 

ತಿಷ್ತಿದ ಭಾವ್ರರಿ ಭುಜದ ಕಿಸ್ಲಾರ 

ತೂ ನಿಂತ ಉಸನೀತದಿ ಬೋಲ 

ಇತಂದಿತ ತವೆ ನಾಭಿಯ ಕಗುಲ 

ತ್ತಮ ಕಮಲ ಕಲ್ಮ್ಯಾರದ ನಾಲ 

ಸ್ತಾಭರಣದಿ ಮೆರೆಯಂತ ಪೊಪ್ಲಿ ಪ 

ಕ್ರ ದ್ಯಾಯುಧಸತ್ತಿ ದುರುಳೋನ್ನುತ್ತರ ಸಜಿದು 

ತಡ್ಭೃಕ್ಕರ ನುನೆಣೀರಥ ಪೂರ್ತಿಗೈವ 

;`ರುಷೋತ್ಸನು ಭವಭ ಳು ಹಾರೀ 

ಶ್ಯನೂತನ ನಿಹೊರೀ- ಪ್ರಣನಸ್ಥನೆ ನೀ ಶಂಸಾರೀ 

ಫರ್ ಪೃಥಕ್ ಶತದಾಳಾರೀಎನ೭ ಹರೀ ಶ್ರೀಹರಿ 

ತ್ಸುಷೈರ ದಳ ವಿಹಾರೀ 

ಕ್ಷವಕ್ಸಲ ಅವ್ಯಕ್ತಣಿ ಜಗದ. ಶ್ಛತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ I 

ರ್ತ ವ್ಯಾಸ್ಟ ನಿರ್ಲಿಪ್ಮ ಸತ್ಯ ಹಾ 

ತನು ನೀನೆ ಮುರಾರೀ ಉತ್ತಮ) ಸುದ ರಹಿತ ಶೌರಿ 139 

ಶಿಠ್ವಜ ಸುಖಭರಿತ ನಿಹಾರ 

`ಶ್ಲಿಯೊಳು ಅಬಾ ೦ಡಕೋಟಗಾಧಾರ 

ಸ ತಿನಿಸಿ ದ್ಯಮರನುತ ಗುಹಾಧಾರ 

ಎ ಸ್ರಿಮೂರುತಿ ಸರ್ನಕಾಲಾಭಾರ 

ಕ್ಷಡೊಳು ಫೀನತ್ಸ ಗಂಭೀರಾ ನು 

ಬನ್ಷುಗಳೊಡೆಯಸಿ ನೈಕುಂರಾಗಾರ 

ಕ್ಷರಕ್ಷರರ ವಿಲಕ್ಷಣ ಧೀರ 

ತ ಭಕುತಿಜನರುದ್ದಾರ 

ಹ್ಷಿಣಾಫ್ಷಿ ಕಂಠ ಸೃದಯವಿಗೂರ 

ಸಕ ತ್ರಿಜಗದಾಗ್ಯಕ್ಷ ಕರುಣಕಟಾಕ್ಷದಿ ಈ ಜಗ 



ಬೆ 6) 

ವ ಕ್ಷದೊಳು ನಿರಪೇಕ್ಷನಾಗಿ ಫಲಭಕ್ಷಿಸ ಜೀವರ 

ಕೊಟ ನೀ ಸಾಸ್ಷಿಯಾಗಿಹೆ ನೀ ರಕ್ಷ ಕನುಲಾಕ್ಷ 

ಕಸ್ತಿವಾಹನ ನಿನ್ನ ಪಕರೋಸ್ಷೂಪೇಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹ 

ನಾಕ್ಷ ನೀಕ್ಷಣದಿರದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರಿಪುಶಿಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 

ಧೂಸ್ಟಿಯಾಗಿಹೆ ನೀ ರಳ ಮೋಕ್ಷ ಜೀನರಿಗಪೇಕ್ಷವಿತ)ಿ ನಿ 

ಸ್ಪೃಶ್ಚನಾಗಿ ಜಗ ರಕ್ಷಿಸುಶ್ತ ಸುರಸ ದಕ್ಷ ಚತು 

ಸಕ್ಷರಸ್ಯ್ಯ- ನರಹರ ಸ್ಪ ಶರಣ ಜನರ ಕಲ್ಪನ ವೃಕ್ಷ la 

ಸಟುತರಾಂಗ ಸ)ಕಟಯ ವಿಸ್ತಾರ 

ಕೊಟ್ಟ [ಹ ರತುನದ ಸಟ್ಟ ನಿಹಾರ 

ಉಬ್ಬಪ ಪಟ್ಟಿ ಡಾ? ಧಾರಾ 

ಬಟ್ಟು ಜಾನುದ್ದು ಯ ಜಂಘಾ ಶೂರ 

ಇಟ್ಟ ಹ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಹಾರ 

ಸಟೆ ವಾಗಿಹೆ ಕಾಲಂದಿಗೆಯ ನಿಹಾರ 

ಜದ ಬೆರಳಲಿ ರತ್ನ ದುಂಗುರ 

ಕ್ರೀಷ್ಮಪದದಿ ಧ್ವಜಚಿಹ್ನಾ ಕಾರ 

ದಿಟ್ಟಿನಖಾಗ್ರದಿ ತಟಿತಪ್ರಭಾಕರ 
ಪಟುತರ ತಟ ಪಾದ ಹಟಿಿಲರೂಪ ಮನ- 

ತಟಿದಿ ಇಟ್ಟು ಲವ ತೃಟಿಯಂ ಬಿಡಬಿ ಸುರ- 

ಕಟಕ ನಿತ್ಯ ಕರಪುಟಿದಿ ನಮಿಸಿ ಉತ್ಕಟದಿ ಗುಣಗಳ 

ಸರಣದಿಂದಿರೆ ಮುದದಿ ಸಟುತರ ಭಕುತಿಯ ಭರದೀ 

ಕಟಿಸುತ ತನು ಮರೆದಾತುರದೀ ಉ- 

ಶೃಟಿದಲಿ ನುತಿಸುತ ಭರದಿ 

ನಟಿಸುನಾ ಸ್ಮರಿಸುವಾ ಭಕುತಜನರ ಕಂಟಿಕವಾ ಆ 

ಧಿಟರು ನೀತ ಭಟಿಕಿಂದು ನಿಜಜರರಾಲಯದಿ ಇಂ- 

ಬಿಟ್ಟು ಭಕುತರ ಕಟಕ ಪೋೊರಕಿದು ಭವಾಬ್ದಿಯ 

ನಾಟಿಸುನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಟಿಲರ ಕಟಿಂಕ ಜಗಶಿಶ್ಲಾ ॥೪ 

ಸ್ಪಗತಭೇದ ನಿನರ್ಜಿತ ಶೂನ್ಯ 

ಇಗೆ ಗೆಂಜನ್ಗೊಣು 



ಗೆ ಬಗೆ ಸ್ವರಶಬ್ಬ ನಾಜ್ಯನರೇಣ್ಯ 

ಗಣಿಶಗುಣಗಣಸೂರ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣ 

ೂಗಿಗಳ್ ಪೊಗಳುವ ಸನಿತೃನರೇಣ್ಯ 

ಗೆಗಾಣರೋ ಸಾಕಲ್ಯದಿ ನಿನ 

ಗುಣ ವಿರಹಿತನಾಗಿಹನ 

1ಜಾಧನ ಹಿತನುತ ಸಾವನ್ನ 

ರ್ಗಾ ಶ್ರೀ ಭೂಡೀನಿಯರ ರಮಣ 

ಬಗಯುಗಟೊಳು ಜಗಕಾರ್ಯದಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಘಟಿ- 
ಸೋಸು ಸ್ವಗತರೂಪ ತಾ ನೆರಿ ಕ್ರೂರ ಸಾ- 

ಘರ ಮಡುಹಿ ಜಗಡೇಕನೀರ ಮಿಗೆ ಜನಿಸಿದೆ ಜಗದೀಶಾ 

ಗುಣ ಸಾಕಾರ ಸೆರ್ವೋತ್ತಮು ಪ್ರೀಶಾ 

ಚಾಲ ಲೀಲಾನಿಲಾಸ ಜಗನೆಲ್ಲ ಈಶಾವಾಸ 

ಜಿಸೀ ನೆಲೆಸಿ ಸ್ಥಪ್ರುಯೋಜನರಹಿತನೆನಿಸಿೀ 

ಇನರೂಢ ಶ್ರಿ ನೇಂಕಟೇಶ ಸನ್ನ ಗಗಿರಿಯೊಳು ನೆಲೆಸಿ 

ನರ ಯೋಗ್ಯಸಾಧನೆ ಇತ್ತು ಮನೋಭೀ- 

ನನ್ನೆ ಸಲಿಸಿ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ನಿರೈ ಲ ಸೆನಿಸಿೀ ॥೫॥ 

(ಕೋಟಿ ನುಹಾಮಂತ್ಪಾರ್ಥ ಹೃದಯಾಬ್ಯ 

ಏಮಂಡಲದೊಳು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ 1 

ದಯಾಬ್ಚ ಮಿತ್ರ ಫ್ರಣಿೀ ಎಂದು ಸ್ತ್ರೋತ್ರ 

ಕೋಣದೊಳು ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಾತ್ರ 

'ದದಿಂದ ಜ್ಞ್ಯಾನೇಜ್ಛ್ರಾ ಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ಕಿತ್ವಯಗಳು 

ಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆನೆದು ದಳದಿ ಸೂರ್ಯ 

ಮಾಗಿ ಗಳ್ಳೇಲೆ ಕರಿ ಅಜ ರಥವೀಥಿಗಳಧಿಕರಿಸಿ 

ರನೇಲೊಂದು ಮಂಡಲ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಟ್ಟರೋ- 

ಳಗಳನೆ ರಚಿಸಿ ಇದರೊಳು ವೂರ್ಣಜ್ಞ್ಯಾನೈಶ್ಳರ್ಯ 

ನಾನಂದ ತೇಜ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿಗಳ್ಲಿಂತಿಸೀ 

[eR ಮ 

ಹಾರ ಸತ ಪಾಪವ ಾಖಾವಾ ಕಾಸ ಸಾಕಾ ನರಿ ಜ್ 

ಯಲ್ಡಿ ಹೃದಯಾಬ್ಲ ಚಕ್ರ ನ ೦ಡಲಜ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಿಳಿಯಬಹ. ದು 



ರ ಉಳು ರಾಸ 8 ರಾ ರಾಶಿಗಳ ಗುಣಿಸಿ 

ಹುಲಿ ವಿಕ "ಂಚಾಶದ್ವಣ ತಿಳಿಯೆ ಹೀದಿದು ಮ್ಯಾಪ್ತಿ No 

ರೆಂಬೆ ನಿಂಜಲವ ಇಷ್ಟದಳಗಳಲಿ 

ಬಿಚಸಕ್ಷರಗಳೆನೆಲ್ಲ ರಚಿಸಿ ಶನಿ ಗಾಹು ಗುರು 

ಸ ಶುಕ್ರ ಸೋನ) ನುಂಗಳ ಕೆ, ಸಗಳ ನರ್ನೀಸಿ 
ಮುದಿ ಸಣ ದಷ್ಟು ಶ್ಚರಗಳ ನಿರ್ಮಿಸಿ 

ಸ್ರ ಷ್ಕಿರೂಪವ ಚಿಂ(%ಿ ಆದರಿಂಥಭಿವ್ಯಕ್ತ 

೯ಗಳ್ಳಜಿಸೀ ನರ್ಗಕೆ ತತ್ವ ಕನ್ನೂನಿಗಿಳನ ಚಿಂತಿಸಿ 

ಸ್ರಿಕ್ಷರತತ್ಯಕನ ದೃಢ ಸುನಸಿನಿಂದ ಸ್ಮುತಿಸೀ 

ಬ ಅಧಿಕಾರ ಬಭೇದದಿಂಗು ಪಾಸನಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ 

ಇದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ॥೨॥ 

ಲೊಂಯು ನುಂಡಲ ದಾಬಶಬಳೆದೋಳ್ 

[ಹತ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಕೇಶನಾದಿ ದ್ವಾದಶ ನಾನು 

೨೫ ವಿಭಾಗವು ರಾಶಿಗಳ ನಿನರ ಜಲಯದಿ 

ಉಯೋಗಗಳ್ತೈ ಸಾರ ನೇಲ ಂಡಲಡೊಳು 

1ರ್ನಿಂಶಕಿ ಬಿ/ಜಾಕ್ಟರ ಕೇಶವಾದಿನಾನು 

ರೆ ಉಶಿಗಳೆಣಿಸೀ ಮೇಲೆ ಐನತ್ತೊಂದು 

ಕಾದಿಗಳ ಚಿಂಕಿಸಿ ಅಲ್ಲಹ ಶ್ರೀ ನೇಂಕಟ್ಟೇಶಾಕ್ಟಕ 

ಉರಗಾದ್ರಿನಾಸ ವಿಠಲ 1೩1 

ಲ್ಳಾಜಿ ತಾಳ - ಆರಿ 

ನು ಮುದ್ರೆಯ ಧರಿಸೋ- ಶ್ರೀಹೆರಿಯ ದಿನ್ಯ* Hl 

ಶಮವಡೆ ೦೧ ಧರಿಸೇ ಆ ಯನುನಾಳುಗಳ 

(ನು ವಿಕೃಸ ದ ಭಯಲೇಶವ್ನವೊೋ ॥ಅಸ,। 

| ನ .ದ್ರೆಗಳಕ್ಟರುವ ಭಗನಣ್ರೂಪಗಳ ಚಿಂತನ ಕ್ರಪುನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 
ಬಿಐರಿಸಲಾಗಿಜಿ 



ರ್ರ ದೂ(ಳ FM i 

ಸಕೃವೈರಿಯ`0 ಯ್ದ ಕಮನನ್ನೆ ಹರಿಹಿ 

ವಿಕ್ರಮ ಕೃದ್ಲೋಲ್ಯ “ಮಲೋನೆದೊಳು ಐದ್ದಣ 
ಹಕ ದರದ ಸ ಕ್ರೂರತನದಲಿ ಶಿಕ್ಷಿಖಾ 

ಶಂಖಜೊಳ್ ನ್ರತೀಹಾರನಾಮುಕ ಹರಿ ಇರುವ 

ಶಂಕಿಸ ಜೀಡವೋ ಮೋಹನ ಹರಿಸುವ 

ಶಂಕಿಸುವನ ಪಾಸಸಂಕಟಛೊಳು ಇಟ್ಟು 

ಮಂಕುಕನಿಸಿ ಮಹೆ ಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಿಸನಂ್ಕು 

ಗಜಿಯೊಳು ನಿಧನನೂನ ಕ ಹರಿ ತಾನಿದ್ದೂ 

ಹಿರಗುವ ಮಂನೋಹನವನ್ಸ ಹೇಗುನ 

ಮುದದಿ ಮುರೆವನರನೂ ನೀರೋಲ್ಫ ಈ 

ಸೆದೆಬಢಿವಗು ತನ್ನ ಗದಯಿಂಃ ಲಿ ನಿತ್ಯ 

ಸದುಮದೊಳು ಪ್ರಸ್ತಾವ ನಾನುದಿ 

ಮುದದಿ ಭಕ್ಕರ ಶಾನುಶ್ರವ ಹರಿಸುವ 

ಸದ್ಧು ರಹಿತ ಸವರ ದ್ಯುಲೃರೂಸದಿ 

ನಧಿಸುವ ತಾವಿ'ಶ್ರ ನರಕದೊಳು ನಿತ್ಯ 

ನಾರಾ ಇನಿಖಚ್ರೆಯೆೊಳು ಉದ್ಗೀಥಿನು 

ಹರಿ ಭಕುತರ ಅಂಧತಾಮಿಶ್ರ ಕಳೆನನು 

ದುರುಳ ಕಲ್ಯಾಬ್ಯರ ಸಹಸ್ರೋಲ್ಯರೂನದಿ 

ಕ್ರರಳನದಿ ಅಂಭಂತಮದೊಳೆಡುವನು 

ನೇಮುದಿ ಜಾಜಶ ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಜ್ರಗಳು 

ಕಮಲ ತ.ಳಸಿನ್ನಣಿ ವಾಲೆಗಳ ಕೊರಳೊಳು 

ಏನ ಲ ಮನಸಿನಿಂದ ಭರಿಸುವ ಮನುಜರಿಗೆ 

ಯನಮುನಾಳುಗಳೆ ಭಯ ಲೇಶನಿಲ್ಲೆಂದಿಗೂ 

ಸಂಡರೂಪಾಳ್ಮ ಕ ಹರಿಯನ್ನೇ ನೆನೆಯುತ 
ಪಂಚ ನಂಜ ೫೦ಣಗಳ ಕಾರ್ಯ ಹಿಪ್ಪಿಸೇ 

|| 



ಂಜನರಕಬಾಧೆ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರು ಇಲ್ಲ 

'0ಚಾನನನ)ಕ ಫ್ರೀ ನೇಂಕಟೇಶನ ದಿವ್ಯ ॥೭ 

ಸೋಹನೆ ತಾಳ - ಲ 

ಚಿಂಸ್ಯ್ಯಾಬ್ಬುತ ಮೆಹಿನು ಈ ಸಚರಾಹರಡೊಳು 

$ಜುರನಾಗಿಹೆ ದೇನ ಮುಜುಕುಂದನರದ | ಪ 

'ಚಲಭಕುತಿಯು ನಿನ್ನ ಹರಣದಿ 

ಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಪ್ರಚುರಮಾಡಿಸು ಅ- 

ಡಂಹಲನು ಬಲುನಂಹಕನು ನಾ ಅನುಚಿ- 

ಚಿತ ಕರ್ಮ ನರಿಯೆಸೋ ॥ ಅ.ಸ 

`ನಿನನಾಸದಿ ಎನಗೆ ನಿಸರೀತವನು ತೋರಿ 

ಪರಾಧನೆಣಿಸದೆ ಪಾಲಿಸಿದೇ 

)ಸಣನತ್ಸಲ ನೀನೆ ಕೃಸೆನಾಡಿ ಸ್ಪಸನದಿ 

'ನರಿಮಿತದ ವಿಶ್ವರೂನವೂ ನೀ ತೋರ್ಜಿ 

'ಸಂಾಧಿ ನಾನಹುದೋ ಸ್ವಾಮಿ-ಅಸವರ್ಗಸ್ರದನು ನೀನು 

'ಫಲಗೊಳಿಸಿದೆ ಎನ್ನ ಮನದನು- 

ನವನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆ 

1 ಪಯೋಜಾಂಡಜೊಡೆಯ ಬಿಡಡೆ ನಿನ್ನಡಿದಾವರೆಯ ನಂಬಿದೆನೆ 

೪ ಪರಮುಹಂಸರಿಂದ ನುಡಿಸಿದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅದು ನಿನೋ 

ು ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆ ನೀನೆನ್ನ ಭಯಹಸ್ಸದಿ 

'ಕಿಜ ಪರಿಯೇನೊ- ಅದನೊಂದನೂ ಅರಿಯೆನೊ 

ಸರಿಯ ೫ರ ಹರಣದಲಿ ಹರಿಸಿದ 

'ನುಪಮು ಕ್ರಿಯೆಯ ನೋಡಿ ಮನದೊಳು 

ನಪುತಕಾಲದಿ ತೈಜಸನೆ ನೀನೆನ್ನ 

ಳೆಕಾಂಕಿ ನ್ನ ಮಾಡಿದೇ (We) 

1ಲವು ಒನ್ನವಕಿತ್ತಿ ಹೊಲೆಗೆಟ್ಟು ತಿರುಗುತ 

'ಲವಿಬ್ಲಜೆ ಅನಿತ ಕಾರ್ಯನನೆಸಗಿ 



ಗಿದ್ದರು ಎನ್ನ ಛಲವು ತೊಲಗಲಿಲ್ಲ 

ಭನೆ ನೀನೆ ಕರುಣಿಸಿ ಸಲಹದಿರ್ದೊಡೆ ಸ್ಪ. 

ನು ಕವಿದು ಮುನಜಂಜಲನ ಪುಟ್ಟೃಸಿ 

ನಿರಿಖನಂತಾಡಿಸುವರೋ 

ಲನೆ ನೀನೆನ್ನ ಮನದ ಕಲಿಮಲವನ್ನೆ ಹರಿಸುವುದೋ 

ತತ್ರ ನಿನ್ಫನು ಥೇನಿಸಲು ಮನದಿ ಎಡೆಯು ದುರ್ಲಭವೊ 

ುಯಿಂದಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಎಲ್ಲೆಡೆಯ ಸರ್ವಶಂತ್ರ- 

ಂತ್ರ್ಯ ನಿನ್ನದೋ ಭೋಜಗತ್ಸೃತೇ 

ಾಮಕ ನೀನೆ ಅಸತ್ಕಾಲ ಬಾಂಧನನೆಂದು ನಂಬಿದೆ 

ನಾಚದೆ ಎನ್ನ ಜೀನಿಶದಲ್ಪ ಕಾಲದಿ ಕರುಣೆ ತೋರೈ ॥ ೨॥ 

ನೆಂತಾಗುನೆಯೊ ಭ್ರಷ್ಟೃಪಾಶಕಿ ನಾನು 

1ಲ್ಲವೋ ನಿನಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ರಮೂರುತಿಯೆ 
ಖಾರುತಿಯಂದು ಇಷ್ಟುನುಡಿಬಿನೊ 

yon ನಿನ್ನೊಳು ಇರಲೊ( ಇನ್ಟ್ಟೇ ಎನ್ನ್ನಜೊ ದೇವಾ 

ಕಷ್ಠ ವೋ ಜಿಟ ಸೈದೊಡೆಯ 

ಪಸು ನಿನ್ನ ದಯ್ಯಾ ಇಷ್ಟೆ ಬೇಡುವೆ ಎನಗೆ ಎ- 

} ಭಕುತಿಯ ಕೊಡದಿರುವೆಯಾ 

ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ನಿಯಮನಾದ್ಯಸ್ಕ್ಯ 

ತವು ನಿನ್ನೆಜೋ ಅನ್ಛ್ರಾಂಗಯೋಗದಿ 

ಸಡಿಸೆ ತನುಮನೋಧಿಸ್ಥಾ ನವು ನಿನ್ನದೊ 

ಮೂರುತಿ ಸುಲಭದಲಿ ನೀ 

ಸೋಹರ ಬಾಗುವುದು ಇನ್ನೆ ತೋ ಹಾ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟವೊಃ 

ಯೊಳು ನಾನೆಷ್ಟರನ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಬಂದಂತಾಗಲಿ ಭನ 

ಕರಿಹರಿಸೆನ್ನ ಕಾಯೋ ಶ್ರೀ ನೇಂಕಟೇಶ 

ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ವಿರೃಲ ॥& ॥ 



- ಶಂಕರಾಭರಣ ಪಾಳ - 

ಧೇನಿಸೂ ಶ್ರೀಒಗಿಯ ಮಹಿ ನೀ ಧೇನಿಸೋ | 

ಥೇಸಿ 1 ಶ್ರೀಹರಿ. ಲೀಲಾ ಸೃಷ್ಟಿ 

ನೆಸನೆಸಬಲಿ ನಿನೆಯಣ ಪರಿಯಾ ಕಹಾ 

ತಾನೆ ಕನಿ,೧' ಲೀಲಾಜಾಲತನದಿ ತನ್ನೆ 

ಆನೆಂ"ದೊಗಿಪ್ಪೈ ಶ್ರೀ ಸಬಳುಂದಿನೆಟ್ಟೆ | ಅ 

ಮೂಲನಾರಾಯಣ ಡೇವೆ- ತಾನು 

ಲಚೆಲೆಯೆ ಣಳು ಲೀಲಂ- ತೋರಿ 

ಬಾಲ ನದಲ್ಲಿ ತಂ ಸಲಿಮಾ- ಅನೇಕ 

ಕಲ ೦ಯಂತರದಿ ಸರ್ವ ಆಹ 

ಎಲ್ಲಜಗವ ತನ್ನ ಹಡಬೊಳೆಡಗಿ 

ಶೋಲನಾಗಿ ಬ.ಲಕ್ರ್ಮೀಜೆಾಡುವ ಪರಿಂ | 

ಇಂಸುಶೆಯನ ಗೃಣ ಹನಿಯ. ಅ. 

ನಂತಿನದಗಳಿಂಳದ ತ್ವರಿಂರಾ-ದುಗಂಗ 

ಸೆಂ5ಸಓಂ” ಸಂಸ್ಕುತಿಯ-ಮಾಡೆ 

ಕಂಳುನಿತಗ) ತಾನೆಚ್ಹ ರಿಯ ಆಹಾ 

ಅಂತೆ ಕೋರ ಮಾಸುದೇವೂದಿ ಜತುರಾ- 

ನಂಶಖೆತಾರ ಸಿರಿರೂಪಗಳ ಸಹಿತ | 

ಸಕಲರೂಸಗಳ ತನ್ನೊಳೆ ಕ್ಯಾ ನರಾಡಿ 

ಸಕಲ ಲಕುಮಿರೂಪಗಳಲ್ಲ ಐಕ್ಯಾ-ಇಟ್ಟ್ಟಿ 

ಸಕಲ ಮಿರುಶರ್ಗ ತಸ'ಮುಖ್ಯಾ-ಇತ್ತು 

ಸಳಲಕ್ರೀಡೆಯೊ  ಉಖಾ ಕ್ರೆೊಳಹಾ- 

ಲ೫.ಮಿಯ ಸ್ಫುತಿಗೆ ಒಲಿದು ತಾನೇ ತ- 

ಸ್ಸ ಕಡೆಗಣ್ಣಿ ೦೬ ಸಂಜಜೇವರ ನೋಡಿದಾ 

ಈ ಕೃತಿಯಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಟ್ಟುಕ ಸಸ್ಯ ಕೂರ ವಿವರಗಳಿವೆ 



ಸೃಷ್ಠಿಯೆಂಬುದೊಂಬಜು- ಪರಾ- 

ವಿಶೇಷವು ಎಂದು-ಮತ್ತೆ 

) ವೀಶ್ರ ಸೈ ಸ್ಟಿಯೆ ೦ಕೆಂದು-ಹಿಂದು 

| ಸೃಷ್ಟಿಯೆ ಂದೊ- ಆಹಾ 

ನದಿಂಬಿಸಗೆ ದುರಗ್ಗೂರೂಪವಾದ 

ಂಭಕಾರನ ಪ್ರಾಶಿಸಿಟ ವಿವರ 

ಎಳ್ಳಕ್ಯವಾಗಿದ್ದ- ಮಹ 

ಹತುರವೂರುತಿ ಕೋರ್ದ. ಇನ್ನು 

ಸ್ರಕಟನಾಗಿನಿಂದ-ಆಗ 

03 ಹತುರನಾಮದಿಂದ. ಆಹ 

ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಮೃತಿ ಮೋಕ್ಷದನಾಗಿರ್ಪ 

ಿದ್ಭಾದಿ ಜಕುರಮುಣರ್ಷಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ 

ಷನಾಮಕ ಪರಮಾಶ್ಮ-೫ಾ 

ಷದಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷಶಿ-ನ್ನ್ಲವ 

ರಿತು ಭನಮಾಡ್ಣ ಹಿನ ಸೃಷ್ಟಿ 

ರನಮಾಡ್ದ ಮಹಾತ್ಕ- ಆಹಾ- 

ಕೃತ ನೈಕೃ ತ ದೇವತ ಸಮಾನ ಈ 

ರುವಿಧ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಿಸಗಿದ ಪರಿಯ ನೀ 

'ದಹಂಕಾರ ತತ್ವ. ಪಂಡ 

[ಭೂತಗಳು ಮನಸ್ತತ್ವೃ- ಇನ್ನು 
'ದೆಶೇಂದ್ರಿಯಗಳ ತಸ್ತೃ- ಮತ್ತೆ 
ಕತಾಮಿಶ್ರಾಂಭಕಣಮಸ ತತ್ತ ಎ” ಅಹಾ. 

ದು ಈ ನರಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ಕೃತ, ಸ ಸ್ಟಿಯು 

ಹುರ್ಮುಹು ಇದನೆ ಆಲಿಸಿ ನಿನೆ ಖಳು 

ತಜೊಳ್ ಸಕಲ ವೃಜ್ಚೂ-ತಿರ್ಯ ಕ್ 

ಖಪ್ರಾಣಿಗಳ್ ಮನುಜ ಕಕ್ಷೂ-ಎಲ್ಲ 
ತ ಸೃಷ್ಠಿಯ ಮಾಡ್ಕ ಆಧ್ಯಸ್ರಾ-ಇನ್ನು 

he | 

1೫॥ 

॥೬॥ 

Hal 



ಸುರಸವಹಾನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಪೇಕ್ಷಾ - ಅಹಾ 

ಸಕಲಸುರಾಸುರಪ್ಸರ ಗಂಧರ್ವರ 

” || ಪಿತೃಗಳು ೧ ಶ್ಚ ರಾಕ್ಷಸರ ಪರಿಯವರಾ 

ಘನ್ನಾಮ ವಿರಿಂಚಿ ಬ ಬ್ರಹ್ಮಾನು-ಅಂದು 

ಘನ್ನ ವಾಸ ದೇವ ತಾನು-ಸ್ಫ ಸ್ಟ 

ಯನ್ನ ಸ್ರಕಟ ಮಾಡಿದನು. ತ 

ಟಟ ಸಂಕರ. ಷಣನು- ಅಹಾ... 

ಆನಿಲನೆ ಸೂತ್ರನಾಮಕ ವಾಯುವಾಗಿಹ 

ಭಾವಿಬ್ರಹ್ಮನಿೀತನೆ ನಿತ್ಯಗ.ರುವೆಂದು | 

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ನಿಂದ ಸರಸ್ವೈತಿ-ಇನ್ನು 
ಶ್ರದ್ಧಾನಾಮಕಳು ಭಾರತೀ ಸೃಷ್ಟಿ 

ಯಾದ ವಿವರ ತಿಳಿಯೊ ಪೂರ್ತಿೀ- ಇದೇ 

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ನ ಸೃಷ್ಠಿಯ ಕೀರ್ತಿ- ಆಹಾ 

ಶ್ರದ್ಧಾ ದೇನಿಯೂಳು ಸೂತ್ರನ ವೀರ್ಯದಿಂ- 

ದುದ್ಭವಿಸಿದ ಜೀನ ಕಾಲನಾಮ ಕನು We 

ವಿರಿಂಚಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಾಯತ್ರೀ ರಿಂದ 

ಈರಬ್ರಹ್ಮರ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಗಿತ್ತೆ-ಚಿತ್ರ 
ನರ ಮಹೆತ್ತತ್ತ್ವಭ ಗಾತ್ರ-ಇನರ 
ತರನೆಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಆಸಾ 

ವಿರಿಂಚಿ ಬ್ರಹ್ಮು ಸರಸ್ಪೃತಿಯಿಂದ ವೈ 

ಕಾರಿಕರುದ್ರ ಶೇಷ ಗರುಡರ ನೀ ll ac 

ದ್ದಾ ದೇನೇರಿಂದ- ಸನಿ 

ಕ್ರ ಶೈಜಸ ರುದ್ರ ಬಂದಾ ಪ. 

ಶೇಷ ಗರುಡಕಿಂದೂ-ನರ 

ಶಿತ್ರರಾಗಿಹ ರತಿ ಚಂಬಾ ಆಹಾ. 
ಶಿತ್ರನಾದ ಶೇಷ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮುರಿಗೆ 
ಶಿತ್ರನಾದ ತಾನುಸರುದ್ರ ಶೇಷಗೆ 1 ೧೨ 



pd sv ಆ 
ಬದ್ದಾರನಾಡಿದ ಜೀವರ. ಅನಿ 

“ದನ ಕೈಲಿ ಸೊಡಲವರಾ-ಅನಿ 

ದನು ನಾಡ ವಿಸ್ನಾರಿಇ. ಆಸಾ 
೧ ಎ ಇ 

ಸೇಕ್ಷ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಗುಣಕ್ರಿ- 

'ಧೆ ಕೊಂಡು ಮಹತ್ತ್ವ ನಿರ್ಮಿಸಿದಾ | ೧೩ 

ಹಕ ತ ದಿಂದಹಂಕಾರ ತತ 
ನೆ ವೆ 

ಬಹದಹಂಕಾರವು ಮೂರುಕೆರ-ಇದ- 

ಬಾಳು ಬ್ರಹ್ಮ ವೈಕಾಂಳ ಕರೀರ- ವಾಗಿ. 

ಬದು ಈ ಪರಿ ಈ ರೂಪ ದಿನಂ. ಆಹಾ 

'ಹುದು ತೈಜಸದಿಂದ ಶೇಷನ ದೇಹವು 

ಇಮುಸದಿಂದಲಿ ರುದ್ರ ತಾನಾದನು ॥ ೧೪ 

'ರಡನೆಯಸಾರಿ ಪ್ರದ್ಯುಮೃ - ಅರ್ಧ 

ಇರೀರೂಸನಾಗಿ ಇನ್ನು ಬಡದ 

ರಸ ಜೀವರ ಗಳನ್ನು ಬಲದಿ 

)ರುಷಜೀವರೆಲ್ಲರನ್ನು -ಆಹಾ 

ರಿಸಿ ಅವರ ದೇಹಗಳನಿತ್ತು ಆ 

ರುದ್ಧನ ಕೈಯೊಳಿತ್ತಾ ಪರಿಯನ್ನು || ೧೫ 

ದರಂತೆ ಅನಿರುದ್ಧ ದವ ತಾ 

ದಕಿಂತ ಸ್ಥೂಲದೇಹನ-ನುಖೂಲ 

ಕೃತಿಯಿಂದ ಗ ಣವಾ- ಕೊಂಡು 

'ದುಭುತ ಮಹತ್ತತ್ತ್ವತೋರ್ವ-ಅಹಾ... 

ದುಭುತ ಮಹತ್ತತ್ತ್ವದಿಂದಹಂಕಾರ 

ಬದಿಸಿದ ಪರಿಯನು ಮುದದಿಂದಲಿ ಅರಿತು ॥ ೧೬ | 

ಜನು ಕರುಣೆಯಲ್ಲೀ ರುದ್ರನು ಅರ್ಧ 

ಇರೀರೂಪತಾಳಿ ಇನಣ್ನ-ಎಡದಿ 

ುರರಾಸ್ಟ್ರೀಗಳನ್ನೂ ಓಲದಿೀ 



ಸುರಪುರುಷರನ್ನೂ- ಆಹಾ. 

ಭರದಿ ಪುಟ್ಟಿಸಿ ಪ್ರದ್ಯುನ್ನನ ಕೈಲಿಯಿತ್ತ 

ಪರಿಪರಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮನರಿತು ನೀನೀಗ 

ಅನಿರುದ್ಧ ಬನನು ಜೀವರ-ಸ್ಮ್ಕೂಲ 

ತನುವಕೊಟ್ಟು ಪಾಲಿಸ-ತದಭಿ-- 

ಮಾನಿಶ್ರೀ ಭೂದುರ್ಗಾ-ಮಾಡಿ 

ತಾನೆಲ್ಲವ ಸತತ ಫೊರಿನಾ-ಆಹಾ- 

ಅನನರತ ವಾಯು ಬ್ರಹ್ಮ ಸತಿಯರ 

ಮಹಶ್ತ್ವತ್ತ್ವ ವಚಾನಿಗಳೆನಿಸಿದ ದೇವನ 

ಅಹಂಕಾರ ತತ್ತೂ ಟ್ರಭಿವಾಾನಿ-ಅದಕೆ 

ಅಹಿ ಗರುಡರು ಅಭಿಮಾನಿ ಇನ್ನು 

ಅನಿರುದ್ದಾದಿ ರೂಪತ್ರಯನು-ಇದಕೆ 

ಇನ್ನು ನಿಯಾಮಕನು ಇನ್ನು- ಆಹಾ. 

ಮಹತ್ತತ್ತ್ವನಿಯಾವ. ಕ ಮಾಸುದೇವನಿಂದ- 

ನವರತ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಮೇಯ ಗ್ರಹಿಸಿ ನೀನು 

ಮನಸ್ತತ್ತ್ವ್ವಾಭಿನಹನಿ ಸುರರಾ- ಸೃಷ್ಟಿ 

ಯನ್ನೆ ವೈಕಾರಿಕದಿಂದಲನರ ಮಾಡಿ 

ಘನ್ನ ತೈಜಸದಿಂದಲಿಂದ್ರಿಯ... ಶತ್ವವೆ_ 
ಲ್ಲನೆಸಗಿದಂಧ ನಿವರಾ-ಅಹಾ- 

ಉನ,ಂತ ತನ್ಮಾತ್ರ ಭೂತಪಂಜಕಗಳ 
ತಾನುಸದಿಂದಲಿ ಉದಿಸಿದ ಪರಿಯನು 

ತತ್ತ್ವದೇವಕೆಗಳಿನ್ನು-ತಮಗೆ 

ಯುಕ್ತ ಸ್ಫಾನಾದಿಗಳನ್ನು-ಕೊಡೆ 
ಉತ್ತಮೋತ್ತ ನುನನ್ನು -ತಇವು 
ಸುತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಇನ್ನೂ -ಆಹಾ- 

ತತ್ತ ತನೇನತೆಗಳ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದು 
ಶತ್ತ್ವರೆಬ್ಲರ ತೋರೆ ರೂಸದಿ ಭರಿಸಿಟ್ಟಿನ್ನ 

Wa 

॥ ೧ 

i ೧« 

॥ ೨೦ 

ll ೨ 



ವರ್ಣಾತ್ಮಕನಾದ-ಘನ 

ವತ್ತು ಕೋಟಗಾನ್ಸದಾ-ಉಳ್ಳ 

ಡವನ್ನು ತಾತೋರ್ದ- ತನ 

ತೆ ಉದರದಿ ಮಾಡ್ದ-ಆಹಾ- 

' ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿ ತತ್ಕ್ವಗಳೊಡಗೂಡಿ 
ಗಿ ತಾನೊಳಪೊಳ್ಳ ವಿರಾಟನ್ರ 

ಳದಿ ಸಸ್ತಲೋಕ-ಕಣೆ 

ಸಾಕೆ ಪಗ್ಯಂತ-ರೂಪ 

ಳಿದ ಆದ್ಯಂತ ಇಂತ) 

3 ಸಚ್ಚಿ ದಾನಂದ-ಆಹಾ... 

ವಿಟ ತನ್ನ ಂತರದೊಳು 

ರೆಲ್ಲರ ತತ್ಸ್ಮಳದಲ್ಲ್ಬು ಪೊರೆದನ್ನ 

ಮಯಾತ್ಮಕ ವಾಯುನಿಂದ ಆಗ 

ಉದಕ ಶುಸ್ಕದಿಂದ ಇರಲು 

ಕುಕ್ತಾಮುಕ್ಕರ ಭೇದದಿಂದ 

ಕಾನನ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಚಂದಾ -ಆಹಃ- 

ಕ ಪುನ್ನಾಮಕನು ಧಾಮುತ್ರಯ 
ಕಾದ ನರಕಪಂಜಕಗಳ ಮಾಡಿದ 

ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ನ.- 

'ಕಾರವ ಕೂಡಿ ಭೂತ 

(ವ ವಿಂಳನ ಮಾಡಿ ಆಗ 

ಲ್ಕು ದಳಾತ್ವಾಕ ಪದ್ಧ ಶೋರಿ- ಆಹಾ- 

ನತ ಪದುಮದಿ ಉದಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮನು 

ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕು ಮಂಂದದಿಂದ ನೋಡಿದ 

ನದಲ್ಲಿ ಹಕುರಾಸ್ಯನಾಗಿ-ಅದು 

ಸುಹಿಮೆ ನೋಡುತ ತಾನೆ 

ದಿಂದ ಮೊಗತಿರ.ಗಿಸುತಾ ಆದ 

ll ೨೨ | 

| ೨೩ ॥ 

॥ 2೪ | 

} ೨೫ ॥ 



ಅದುಭುತ ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತಾ-ಅಹಾ- 

ತದಪೇಕ್ಷ ತಸವನನಿಾಜರಿಸಿ ನಾಳದಿ ಬಂದು 

ಪದುನ ಮನಾಭನ ತಾನು ನುದದಿಂದ ನೋಡಿದ 

ಪರಮಪುರುಷ ಉಕ್ತಿ ಲಾಲಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿ 

ವರವ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಲಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ 

RHE ತಾ ಬೆಸಸೀ ಪಾನು 

ಅವನಂತರದೊಳು ನೆಲೆಸೀ- ಆಹಾ 

ಹೊರಗೂ ಒಳಗೂ ನಿಂತು ಸೃಷ್ಟಿಲೀಲಿಯ 

ತೋರ್ವ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸವಿರ್ಕಲ ನೆಂಕಟೇಶನ್ನ 

ರಾಗ -- ಶಂಕರಾಭರಣ 

ಧೇನಿಸೂ- ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಹಿನೆಯ* 

ಧೇನಿಸು ಲಯದ ವಿಸ್ಮಾರ-ಜತುರಾ- 

ನನಕಲ್ಪದ ವಿವರಾ-ಆಹಾ- 

ಧೇನಿಸು ಶತಾನಂದಗೆ ಶತ- 
ಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಡೆಸುವ ಹರಿಕಾರ್ಯ 

ಮೊದಲರ್ಧ ಶತಮಾನ ಸೂಕ್ಷ ಸೃಸ್ಕಿ 

ಹದುಮುನ ತೋರಿದ ಮೆಹಾಮುಹಿಮ- ಟಗ 

ಅಡಿ ಪ್ರಥನು ನರಾರ್ಧವು ನೇವ ಮೆಲೆ 

ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಲ ಬ್ರಹ್ಮ-ಆಹಾ- 

ಟಿದರೊಳು ಕ್ಲಿ ದರ ಏಳರ್ಧವನರುಷನು 

ಪದುವ ಜನಿಂದ ರಾಜ್ಯನನಾಳಿಸಿದ ಪರಿಯನು 

ದ್ಯಾದಶಾರ್ಧನರುನ ತಾ ಉಳಿಯೆ ಆಗ 

ತೋರ್ದ ಅದುಭೂತವಾದ ನುಹಾಸ್ರಳಯ-ಸೊಜ.. 

ನಾದಿ ಕಾಯ ೯ಘಫು ತಾ ಮೆರೆಯೆ ಶತ 

* ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲಯ ಪ್ರಕರಣದ ವಿವಕಗಳೆನೆ 



ಸಿನಾವೃಸ್ಟಿತೋಲರಿ-ಆಹಾ- 

ುಜಾಂಡದೊಳೆಹ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಂಹಾರ 

ಶೋಷಣೆಯಿ ಂಡ ಸರ್ವಸಂಕಾಣರವು 

ಸರ್ವತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡ್ವ ಮಾ 

ಸ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ-ಮಹೆ 

ಕ ಆನಂದದಿಂದಲಿ ಅನಂದ 

ತ ಕುಣಿದಾಡ. ೫ ಲಿ-ಆಹಾ- 

ಣೀಡದ್ರೇಕದಿಂದ ಸಂಗಡ ಕುಣಿಯುವ 

1ಯವಗಳ ತಾನಲಂಕರಿಸಿದನ 

ನರ್ಕ್ಶನಮಾಡಿ ತನ್ನ 

ಶ್ರಿಶೂಲವನು ನೀಡಿ-ದಿ- 

' ವೋಣಿಸಿ ಆಡಿ-ಸರ್ನರ ಉ- 

೪ಿಟ್ಟು ಕೂಡಿ ಆಹಾ... 

ನಟಿಸುವ ನಿಟಲದೇವನ ಗ್ರಾಸ 

: ತಾಮಾಡಿ ಕ್ರೀಡಿಸುತಿರ್ಪನ್ನ 

| ಜೀವರಗದಾ ಸ್ಪಹಾರದಿಂದ 

ಕುಂಕಾರದಿಂದ ಜೀನರ-ಲಿಂಗ 

10ಗ ಗೈದವರಾ-ಅನರ 

ಸ್ಕಳದಲ್ಲಿಟ್ಟೈ ವರಾ-ಆಹಾ 

ುಲದಿ ಸಂಕರುಷಣನಖದಿಂದ 

»ಗಲು ಅಗ್ನಿ ಪೊರಟು ಜಹಿಪುದಾ 

ಸೊಂಡಿಲಿನಂತೆ ಮಳೆಯ ಧಾರಿ 

ಕತಾವರ್ಸ್ಷ ಗರೆಯೆ.. ನೋಡೆ. 

) ಜಲಮಯವಾಗೆ-ಆಗ- 

ಂಡನೆಲ್ಲ ಕ.ಗೆ- ಆಹಾಡ 

ಶೇಷನಾರ್ಗವರಿತು ಒರ.ತಿರ್ಪ 

(ನರ ತನ್ನ ಉಜರದೊಳಿಟ್ಟೈನ್ಸಾ 

1೨! 

Nan 

1೪॥ 

1೫1 

1೬! 



ಅರಿಯೊ ನೀ ಶೇಷಮಾರ್ಗವನ್ನೂ.- ಇಲ್ಲಿ 

ಸುರರು ಕುಚೀರನೊಳಿನ್ನು ಆಶ 

ವರುಣನಲ್ಲಿ ಲಯವನ್ನು -ಹಂದ್ರ 
ಹರಿಸಾರ್ಷದರನಿರುದ್ದನನ್ನು- ಅಹಾ- 

ಅನಿರುಬ್ಬ ಸನತ್ಯುಮಾರನ್ನ ತಾವು ಪೊಂದಿ 

ಮಾರ ವಾರುಣಿಯು ಹರಿನುಡದಿಯರಲ್ಲಿ ಲಯವಾ 

ಖಗಸನೊಳವಶಿಷ್ಟ ಸುರರ -ಸೊದಲು 

ಅಗ್ಲಿಯೊಳ್ ಲಯವನೈದುವರು ಆ 

ಅಗ್ನಿ ತಾ ಸೂರ್ಯನ್ನ ಸೇರುವನ -ಇಸೂರ್ಯ 

ತಾ ಗೇರುವನ್ನೆ ಸೇರುವನು- ಅಹಾ 

ಆಗಲೆ ಸರ್ವಮನುಜರು ಪಿತೃಗಳು 

ನಿರ್ನಯಕಿಯೊಳು ಪೂಕ್ಯು ಕಾ ಯಮ.ನಲ್ಲಿ ಸೇರುವ 

ಯಮ ಪ್ರಿಯವ್ರೆ ತರಾಯರೆಲ್ಲಾ-ಲಯ 

ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಯಂಭು ವ'ನುರ್ನಿಳ್ಳಿ-ಮುತ್ತೆ ಮ. 
ಹಿಮ ಭೃಗುವು ದಕ್ಷನ ೀ ಲಯವು 

ಆ ಮಹ ದಕ್ಷ ಸ್ಕಾಯಂಟು ಇಂದ್ರನ್ಲೀ--ಆಹಾ- 
ಅನ.ರಪತಿಯು ತಾ ಸೌನರಣಿಯನು ಪೊಂದಿ 
ಈ ನಕಾರ್ಗದಿ ತಾನು ಗರ. ಜನ್ನ ಸೇರುವುದು 

ಶೇಷ ಗರುಡರೊಡಗೂಡಿ ಆಗ 

ಸರಸ್ವೃತಿಯನ್ನೆ ಪೊಂದುವರು ಮತ್ತಿ 
ಅಸು ವಿರಿಂಚಿ ವಾಯಃಗಳು ತಾವು 

ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನೆ ( ಪೊಂದುವರು -ಆಕೂ- 
ಈ ಸರಸ್ವತಿ ಕಾಲಬ್ರ ಸ್ಮ ಸ್ಸ ಸೇರುವ 
ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಲಯನನ್ನೆ ಕೈಮವರಿತು ನೀನೀಗ 

ಸೂತ್ರನಾಮಳ ವಾಯುದೇವ- ರುದ್ರ 
ಉಮೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ದ್ವಾರ-ತ್ರಾತ 
ಸಂಕರಸಣನ ದಯದಿ ಜಃ - 



ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂಳು ಸೇರುವರು--ಅಹಾ.. 
ಕುರಾಸ್ಯ ಜೀವರ ತನ್ನುದರ ದೊಳಿಟ್ಟು 

ಕಿನೋದದಿಂದ ನಿಉಟಿನ್ನೆ ರುವುದು 

ರಾಟ್ ಬ್ರಹ್ಮನು ತಾನೆಲ್ಲಾ- ನ್ನ ಆ 
ರಣದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪೃಂಥ-ಶನ್ನ್ನ 

ರೆಯಲ್ಲಿ ಲೀನನಾಗುವ- ಆಗ 

ರಿಪರಿಯಿಂದ ತನ್ಮಾತ್ರ-.ಆಹಾ 

ರಿತು ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶರೂಪರಸಗಂದ 

ರಿಸರಿಯಿಂದಲಿ ಲಯವನ್ನ್ಸೈದುಪುದಾ 

ಂಧ್ಲ ದ್ವಾರಾ ಲಯ ತನ್ನಿ ಬಿಲದಿ-ಜಾತ 

ೇದದಲ್ಲಿ ರಸಲಯವು- ರೂಪ 

'ದ್ಹಾರಲಯ ವಾಯುವಿನೊಳ-_ ಸ್ಪರ್ಶ 

ದ್ವಾರ ಲಯ ಆಕಾಶದೆೊಳ ಆಹಾ 

ಬ್ಲದ್ಧ್ಯಾರ ಲಯ ತಮ ಅಶಪಂಕಾರಾದಿ 

ಬಂತರ್ಗತ ಭಗನದ್ರೂಪ ದಲ್ಲೈಕೃವಾ 

'ಹೆಂಕಾರ ತ್ರಯದಲಿ ಬಂದಾ- ತತ್ತ್ವ 

ಹಸೂರರೆಲ್ಲರ ಲಯಪು-ಇಹ 

'ತ್ತ್ಚಾಂತರ್ಗತ ಭಗವನ್ರೂ ಪಕೆ-.ಆಗ 

ಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಳ್ಳೆ ಕೃಪೂ-ಅಹಾ-- 

'ಹಂಕಾರತೃಯ ಮಹತತ್ತ್ವದಲ್ಲಿಲಯ 

ುಹತ್ತಕ್ತ್ಮ್ತೃವು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲಯವಾ 

3ಇಸುದೇವಾದಿ ಹತುರರೂಪ-ಮತ್ಸ ; 

(ಶನ ವಿಶ್ವಾದಿರೂಪ--ಅಜಿತ 

ಶೀಶನನಂತಾದಿರೂಸ--ಮತ್ತು 
ಶ್ರೀತನಷ್ಟೋತ್ತರ ರೂಪ-ಇಅಹಾ- 

ಸಕಲ ರೂಪಗಳು ನೂಲರೂಪದೊಳ್ಳೆ ಕೃ 

ಕಾಶ್ಚತನಾಗ ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿ ದಾನಂದನ್ನಾ 

| ೧೧ 

| ೧೨ 

| ೧೩ 

Il ೧% 

I ೬ 



ಬಟ ಹಾರ್ 0) 

ಗುಣನಹನಿ ಶ್ರೀಭೂದುರ್ಗಾ ಅಂ- 

ಭ್ರಣಿರೂನವನ್ನೆ ತಾ ಥರಿಸೀ ಸಂ 

ಪೂರ್ಣನ್ನ ಸಾನ್ಲೀಪ್ಯ ಸೇರಿ- ಪೂರ್ಣ- 

ಕಾಮನ್ನ ಎಡೆಬಿಡದೆ ನೋಡಿ! ಆಹಾ 

ಕ್ಷಣ ಬಿಡಜೊಡೆಯನ ಅಗಣಿತಗಗಣಗಳ 

ಕಡೆಗಾಣದೆ ನೋಳ್ಸೆ ನಿತ್ಯಮುಕೃಳಸಣತಾ We 

ವಿಕೋನಾರಾಯಣ ಆಸೀತ-ಆ- 

ನೇಕ ಜನರ ಸಲಹಲಿನ್ನು - ತಾನೆ 

ಸಾಕಾರದಲಿ ನಿಂದಿಹೆನು-ಇಂತು 

ವೇಂಕಟಾಹಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುನ್ನು-ಆಹಾ- 

ಏಕ ಮನಸಿನಿಂದ ಭಜಿನ ಭಕ್ಕರನ ತಂ ನಿ 

ರಾಕರಿಸದೆ ಕಾಯ್ತ ತ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ನಿತ್ಯಾ 1೧ 

- ಶ್ರೀರಾಗ ತಾಳ 

ಪಂಜರೂಪಾತ್ಮಕ-ನೀನೇ ಈ 

ಪಾಂಹಭಔಿಕಿಕ ಡೇಕದಿ ಸಂಚರಿಸೂನೆ ॥| 

ಪಂಜಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿ ಹಂಚಿಕೆ ಕೊಡುವೆಯಾ ಸ್ಕೂಲರಸ 

ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ದೇಹಕುಸಡಯ ಹಂಚಿಕಿಂದಲಿ ಇತಿ 

ಸಲಹೂನೆ [ಅ 

ರಸಸಾಯು ಆಸಜಿಹ್ಮೆ ನಾಸಿಕಗಂಧ 

ಪೃಥ ನಿ ಉಸಸ್ಕೃಯುಕ್ತ ಕೋಶವಹುದಯ್ಯ 
ಅನ್ನಾ ಮಯನೆನ್ನು ತ ಕೋಶಾಂತರ್ಗತ ಅನಿರುದ್ಧ ದೇವನೆ ನಃ 

ಆ ಶನೈಶ್ಚರ ವರುಣ ಭೂದೇವಿಯಿಂಗಲಿ ಸೇವಿಸಸತತ 
ಲೇಶವಾದರು ಬಿಡದೆ ತಾ ಖಂಡಾಖಂಡ ರೂಸದಿ 
ದೇಶಕಾಲಗಳಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಕೋಶಕಾರ್ಯವನ ಗೈ,ವೆ ಪಾ,ಣನಿಂ 



1ರಹಿತನಿರುದ್ಧ ದೇವನೆ ನಿನ್ನ ರೂಸವು ಈ ಸ್ಥೂಲದೊಳು 

ಈ ಶರೀರದ ಶಿರನೆ ನಿನ್ನಯ 

ಸ ಸ್ಥಾನವೆಂದು ಪೇಳ ವರು ಈಶ ನಿನ್ನಯ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ. 

ುಸುತಿಹರು ಭ'ಜದ್ವಯ ಶ್ರೀಶ ನಿನ್ನಯ ಮಧ್ಯದೇಶನೆ 

ಶರೀರದ ಮಧ್ಯಭಾಗವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುರುಷನೆ 

ಓಥಾಗವು ಪಾಡನೆನಿಸುವುದು ಈಶ ನಿನ್ನಿ ಂಯೋಷಧಿಗಳು 

ಧಿಗಳಿಂದನ್ನ ನೆಲ್ಲವು ಪೋಷಣೆ ಎಲ್ಲ 

[ದಿಂದಲೆ ದೋಷಿದೂರ ಸೀ ನನ್ನ ದನ್ನದಾ We 

ಕೆತ್ಕಗ್ವಾಯು ಸ್ಪರ್ಶ ನೇತ್ರ ತೇಜ ಪಾದರೂಪಗಳಿಂದಲಿ 

ಕೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಾಣಮಯದ ಕೋಶವು ತಾನಲ್ಲಿಹ 

ದ್ಯುಮ್ಸು ಮೂರುತಿ ಸತತ_ಗಣನತಿ ಅಗ್ನಿ ವಾಯು 

ರಚಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸನ್ನುತಿಸರೋ 

'ಬಿಡಗೆ ಖಂಡಾಖಂಡರೂಪದಿ ಜೀವ 

ಜಧಾರನಾಗಿಹೆ ತ್ರಾಣನಿನ್ನಿಂದ ಸ್ಕೂಲದೇಹಕೆ ಅ-- 

ನನಿಂದೊಡಗೂಡಿ ನೆಲೆಸಿಹೆ ಪ್ರಾಣಸತಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ 

(ಯ ಶಿರದ ಸ್ಮಾನನು ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿಹುಡೋ 

ಸುವರೊ ವ್ಯಾನೋದಾನದೊಳ್ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಪಕ್ಷ 

ನಿರುಕಿಯುದೊ: 

ಣೆಪುದು ಮಧ್ಯದೀಶವು ಆಗಸದೊಳು ಉ- 

ನ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುತಿಹುದೋ 

ನಿಫೋ”ಂ ಪೃಥುನಿಯ ಪಾದ ನೆಂಬುದು ಸ... 

ುನ ವಾಯುವಿ€ಲಿ ಇರುತಿಹುದು 

ಬನ ರೂಪದಿ ಈ ಪರಿಯಲಿ ರೂಪನಿರುತಿಹುದು 

ಣಿಗಳಿಗಾಯುಸ್ಯನಿತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ ಪೊರಿಯ.ನೆ 

ಧಾರಣೆ ನಿನ್ನ ದಯಕ್ಯಾ ಪ್ರಾಣನುತ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಕ 

೨ 

: ಹಂಕಾರಟುದಿ -ಅಂತಃಕರಣ- ಮನ- ಆಹಂಕಾರ 

ಯುತ ವಾಕ್ಯೊತ್ತಾಗಸ ಶಬ್ರ 
ಓಲೆ ಈ 



ಈ ಶತೆಗಯ. ಕೃವಾದೀ ಕೋಶವು ಇದಕೆ 

ಖ್ನಾತವಾದ ಮನೋಮಯ ಕೋಶದೊಳು 

ಸತತರ.ಡ್ರೀಂದ್ರ್ರದಿ ಸುರರ್ಲೇರು ನಂದಿಸುತಿಹರ) 

ಖ್ಯಾತ ಸಂಶುರುಷಣನೆ ಖಂಡಾ ಖಂಡರೂನದಿ ನೆಚೆಸಿಕೋಶ 

ಸ್ರ್ರೀಕಿಯಂದಲಿ ವ್ಯಾನನೊಡಗೂಡಿ 

ಸತತ ಮನಸಿನ ಕಾರ್ಯ ವಕಾಳ್ತೈದಾತನು ನೀನೆ ಯುಜ್ಞೃಭ 

ಯ.ಜುರ್ವೆೇದವೆ ನಿನ್ನ ಶಿರವಹುದು ಶ್ರುಷಿಗಳೊಳು 

ಯಕ ಸಾಮವೇದಗಳೆಂಬ.ವೆ ನಿನಗೆ 

ಭ ಜವ ಶೈಯಂಗಳಾಗಿಹುದು ನುತಿಪ ಪಾಂಜರಾತ್ರಾಗನು ಮೇ 

ನಿನ್ವ ೧೨ ಮಧ್ಯದೇಶವು ಅಥರ್ವ ಆಂಗಿರ 

ನಾನಿಕಂಗಳೆನಿಫುದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ದ್ವಯಂಗಳು 

ಖ್ಯಾತ ನಿನ್ನಯ ರೂಪಮಹಿಮೆಯು ತಿಳಿಯಲಸದಳನ್ನೆೋ 

ಜಾತರಹಿತ ನಿನ್ನ ವರ್ಣಿಸೆ ನಾತು ಮನಸಿಗೆ 

ಸಿಬುಳದಂತಿಹೆ ಖ್ಯಾತನೀನಹುದೊ ಮನೋಮಯ 

ಓ್ರೀಕಿಯಿಂದಲಿ ಸಲಹೋ ಎನ್ನ ನ) 

ಮಹತ್ತೃತ್ವ ಪ್ರಾಹುರ್ಯದಿಂದಿಹ ಈ ನಿಜ್ಲ್ಞಾನಮಯಕೊಟ 
ಶ್ರೀಹರಿ ವಾಸುಡೀನಾ ನೀನೆ ನೆಲೆಸಿಹೆ 

ಅಹರಹ ಬ್ರಹ ಮಾಯುಗಳಿಂದಲಿ 
ಮಹಾಪೂಜೆ ನಂದನೆಗೊಳುತಿಹೆ- ಖಂಡಾಖಂಡದಿ ಶುಂಬಿಹೆ 
ದೇಹದೊಳು ಉದಾನನಿಂದೊಡಗೂಡಿ 
ಸಹಾಯನಾಗಿಹೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ 
ನೋಹ ಹರಿಸಯ್ಯ ವರಾಯಾಸತಿಯೆ 
ಬಾಹದುರಿತದಿಂ ಪಾರುಗಾಣಿಸೋ 
ದೇಹ ದೇಹಿಯ ರೂಪ ನೀ ಸ್ವಗತಭೇದ ವಿನರ್ಜಿತನೆ 
ಟ್ರಿಹ್ಮಾದಿ ನಂದ್ಯನೆ ಶ್ರುತಿಯ ಧರಿಸಿದೆ 
ಶಿರನೆ ನಿನ್ನಯ ಶ್ರ ದ್ದ ವೆಂಬೋರು 
ಮಹಾಭುಜಂಗಳೆ ಖುತುಸತ್ ಎಂದೆನಿಸಿಳೊಳುಕಿಹುದು 
ಇಹುದು ಮಧ್ಯದೇಶನೆ ಜಗಕೆ ಅಶ್ರಯ ವೆನಿಸ ಯೋಗಾವು 
ಮಹವೆಂಬುದೆ ಪಾದನೆನಿಸಿತು ಸೂರ್ಯ ತೇಜದೊಳು 



ಆರ ಅಜ ಒಟ ಅಟಟ ಲ ಇಲ್ರಳ 1 (ಬೂಸ 0ಎ 

ನೋಹಪಾಶದಿ ಬಿದ್ದ ಜೀನರ 

ಮಹಾಪ್ರಳಯದಿ ಉದರದೊಳಿಟ) 

ಜಹಸರದಿ ರಕ್ಷಿಸುವೆ ದೇವ (| 

ಆನಂದನುಯಕೆ ಣೀಶವು ತನ್ಮಯ 

ಅವ್ಯಕ್ತ ತತ್ಸದಿಂದಲಿ ನನ್ನಿೀೀಯಿಂದ 

ಆನಂದಮೇಯನಮೂೂರುತಿ ನಾರಾಯಣ ನೀ 

ಕೋಶಾಂತರ್ಗತನು ನೀನೆ ಸಮಾನ ನೊಡಗೂಡಿಹೆ 

ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯು ನುತಿಸುಕಿಹಳೊೋ 

ಅನಾದಿಲಿಂಗವ ಭಂಗಗೈ ಸುವಳೋ 

ಘನಮಹಿಮ ನಿನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ತಾಂಪ್ಪ್ರಳೋ 

ಛಿನ್ನಭಕ್ತರಿಗೊಲಿಯಳೋ ಅವಿ. 

ಚ್ಭಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಜನನಿ ಎಸಿಪಳೋ 

ಶೀ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ಶಿರ ಮುಳುತರಿಗೆ 

ಪ್ರಾಪ್ಯನು ಎಂದು ಪ್ರಿಯನೆಂದು 

ಘನ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಪಕ್ಷನೆನಿಪೊಳ 
ಮೋದ ಪ್ರಮೋದಗಳು ಘನ ಆನಂದನೆಂಬುಜಿ 

ತನ್ನ ಮಧ್ಯದ ಪೃದೇಶನೆಂಟೋದು 

ಜ್ಸ್ಞಾನಸುಖ ಆನಂದ ಪಾದಗಳು 

ಬ್ರಹ್ಮನಾಮುಕ ವಾಯಂನೆಂಬುವರೋ 

ಆಸಂದಮೂರುತಿ ಮಹಿಮೆ ಎಂತಿಹುದೋ 

ಭಿನ್ನನಾನದಿ ಕರೆಸುತಲಿ ತಾ ಆ 

ಭಿನನಾಗಿ ಹರಿಸಿಕೋಶದಿ 

ಘನ್ನಕಾರ್ಯವ ನಡೆಸುತಿರ್ಸೆ 

ಪನ್ನಗಾದ್ರಿ ಶೀ ನೇಂಕಬೇಶನೆ ॥ 

*3ಂಬೋದಿ 
ಕಾಳ -ರ 

ಹಾಂಗಾದರಾಗಲಿ ಎ. 

ನ್ಸಿಂಗಿತನ ನಿ ಬಲ್ಲೆ ರಂಗಯ್ಯ 1 



ಉರೆಗಿಇದ್ರಿವಾಸ ವಿಶಲಜಾಸರ ಕಲ 

ಗಾ ನಿಸ್ಸಂತರಂಗ ಏಕಾಂತಭಕುತರ ಸಂಗ 

೦ಗಳಂಂಗ ನೀಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೋ ಶುಭಾಂಗ ಅ- 

೦ಗಜನಕ ಭುಜಂಗಶಯನ ಮಾ... 

0ಗವರಣ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನೇ 

(ವಾ ನಾ ಸದ್ಭ್ಯಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ 

"ದುಮನಿರುತ ಭೇನಿಸುನೆ ಪವಮಾನ 

ಸವೋತ್ತಮ ನೀ ಧರ್ಮೋತ್ತಮ ಸೆನ್ನುವ 
ನಾವ ಎನಗಾವಕಾಲದಿ ಇರಲಿ 

ಕೀಡೆನು ಇತರ ಸಂಪದವಾ 

ಶ್ರೀಶಾ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ನಿರ್ದೋಷ ಗುಣ 
ಕಂಪೂರ್ಣದಿಂದಿಹ ವೇಷ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಮಂದಿರ 
ಕಾಸನೆ ನಿನ್ನ ದಾಸಜನಭವಪೂತಶ ೫ ಕ್ಲೇಶ. 
ಸಾಶೆನವ ಗೃಸಿ ಸಲಹುವುದು ಶೇಷ ಶಯನ ಶೀರಂಗಶಾಯಿ ॥ 

ರಾಗಮಾಲಿಕೆ 
ತಾಳ ಎರ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನೆನಗುಂಟಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ॥ 

ನಿಂತು ನೀ ನಣೆಸುವಿಯೊ ಜೀವಇಂತರ್ಯಾನಿ Il ಅ 

ಜೀವಸ್ಕ ರೂಪದಲಿ ಜೀವನಾಕಾರದೊಳಿದ್ದು 
ಚ ಅನಾದಿ ಕರ್ಮ ಜೀವರಿಗೆ ಜಿ ರಿಸಿ 
ಜೇವಳೆ ಚೇತನಕೂಟ್ಟ್ಯು ಜೇವಕ್ತಿಯೆಗಳನ.. 
ಭಿನ್ಶಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಸತಾ” ಪೊರೆಯುವ ಕರುಣಿಃ 1 
ದತ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತನಗಿತ್ತಿ ಹನು ಡೇವಸೆಂಜು_ 
ನತ್ತ ತನದಿ ತೂ ಕರ್ತನೆಂಡೆಸಿಸಿ ಸುತ್ತಲಿಹ 
ನಿತ್ಯ ಅವಸ್ಥೆ ಗಳ ಸರಿಹರಕೆ 



೪ ಇ 

;೯ವಾಗಿ ತಾ ಜಡನಂಕಿಹಾ 

ದಲಿ ಶ್ರೀರಮಣಸೇರಿ ಚೇ ಇನಕೊಟ್ಟು 

ಕೆಗೋಸ ಸ ಬಿಡುವ ಸರ್ವ ಜೀವರನಾ 

ಅನಾದಿ ಕರ್ಮವು ಎನ್ನಡೆಂದಿಗು ಸರಿಯೆ 

ಜಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ನುಭವಕೆ ಳೊಡುನೆ 

ಸ ಪ್ರಳಯದಿ ನಿನ್ನ ಫನ್ನೊ ಡಲೊಳಿಂಬಿಟ್ಟೈ 

ಕರ್ಮಗ್ರಂಥಿ ಎನ್ನಿಂದ ಬಿಡಿಸೊ 

ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ತ್ರಿಗುಣ ಅಂಗಿಯ ಕೊಟ್ಟಿ 

ಬೇಕೆಂದಿತ್ತೆ ಅನಿರುದ್ದ ಲಿಂಗಾ 

ಕಾರ್ಯಕೆ ಎನಗೆ ಸ್ಮೂಲಾಂಗಗಳ ಕೊಟು 

ೂಪಾಂಗದಲಿ ನಿನ್ಸ್ಯಾಂಗೇ ಮೆರೆವೇ 

ಖಉಗಳಿಂದ್ರಿಯಕೆ ವಿಷಮವಾಗಿಹವೋ ದೇನ 

'ಕಸನೆ ನಿನಗೆ ಇದು ಸಂತೋಷವೇನೊ 

ಕಸಿವ್ರಕೊಡದೆ ದುರ್ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಿಡದಿ 

ಾತ್ರಯ ಹರಿಸಿ ಪೋಸಿಸೋ ದೇನಾ 

ಯ ವೃತ್ತಿಯು ತರಣಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಪ್ರದಿ 

ಕಿರಣವನನುಸರಿಸಿ ವೃತ್ತಿಯಹುದೊ 

ನಿಯಾಮಕ ನೀನೆ ಕಾರ್ಯನ ನಡೆಸಲು ದೇವ 

ಲಿ ಸ್ಥೂಲದಲಿ ಕಾರ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೊ 

» ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ವಿ ಫಲನೇನೊ ಸ್ಥಿ ತಿಕಾಲದಿ ನೀನಿಲ್ಲದಿನ್ನಿಲ್ಲ 

ಇಬದ್ಧರ ಕಾರ್ಯ ನೀ ಹಳಿಸೆ 

ಶಂಬ ಕಾರ್ಯವಹುಜೊೋ 

ಮಾತೇನು ಜೀನನಿಚ್ಕೈಯನನು ಸರಿಸಿ 

ಕ ತಾನೆ ಸ್ವೇಷ್ಮೃ ಹರಿಸಿ 

1&॥ 

Wen 

Hm 

1&0) 

!೮॥ 



ಉರ ಗಾದ್ರಿವಾಸ ನಿಶಲಜಾಸರ ಕೈೈತಿಗಳು 

1 ದಲಿ ಲಿಂಗಾನಿರುದ್ದದಿ ತಾನಿದ್ದು 

ಕ್ಲರಿಸ ಸ್ಕೂ ಲದಿಂಜೆಜ್ಞ ರದಿ ನಡೆವುಡೊ 1೪ 

| ಸಂಕಲ್ಪವಲ್ಲ ದಿನ್ನಿಲ್ಲ ಅನ್ಯಥಾಗುವುದುಂಟ 

ಜಿಂದಿಗೂ ಘನ್ನ ಮಹಾಮನೆ ಎನ್ನೆ 

ತ ವಾವುದೋ ಕಾಣೆ ಎನ್ನ ಭ್ರಾಮಕತ್ರ್ರಯನ 

ಬ್ಲ ಹರಿಸೋ ದೇವಾ 1೧೮ 

ದನಿಂ ದತ್ಕಸ್ವ್ಯಾಕಂತ್ರ್ಯ ಸಮ್ಮುತವೇನು 
ೀನಸ್ವ್ವಾತಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಬಲ್ಲಿ ನೋದನಾಮಕ ನೀನೆ 

$ರಿಸಿ ಸಲಹಯ್ಯ ಮೋದತೀಥಾ- 

ಧ್ಯ ಶೀ ನೇಂಕಟೇಶಾ ೧೯ 

೩ 'ಮೇವ-ಅದ್ದಿತೀಯಾ-ಅಸ್ಟ್ರಾ ಕೃತ ಕಾಯಾ | 

ಕರಾರ್ಟಿತಪಾದ ಲೋಕೇಶವಂದಿತ ಅ- 

;ಕೃತಾಕಾಶದೊಡೆಯನೆ- ವಾಸುಕೀಶಯನ ಸರ್ನೇೋಶ ನೀನೆ 
»ಕ್ಹಾಶ್ರೈಯ ಸರ್ವ ಲೋಕಾಶ್ರಯನಾಗಿಹೆ ಪ್ರಾಕೃತ 

ಸಜ್ಜಮಜ್ಜ 

ರ್ಯಕೆ ಕಾರಣನಯ್ಯ-ಏಕೋ ನಾರಾಯಣ ಆನ, 

ಳಯಕಾಲದಿ ಜೀವರ ನಿಲಯಾ ಕಲ್ಪಿಸಿ ತತ್ತ 
ಳದಲ್ಲಿಡೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ನ ಳಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಳೆಯಾ 
ಬ್ಬುವಿಧಗಳ ರೂಪಗಳನು ಧರಿಸಿ ಸ್ರಳಯೊಳಿಂಬಿಟು 
ಳು ನಿಂದೆ-ನಳಿನನಾಭ ನೀ ಸಸುಳೆಯಂತೆ 
ದಾಲಜಿಲೆಯೊಳು ಪೊಳೆಯುತಲಿದ್ದು ಎಳೆಸಿದ ಕಟಾಕ್ಷ 

ವೀಕ್ರಣದಿಂದ 
ಪ್ರ ಇಲ್ಲದ ಸೈಷ್ಟ್ರಿಯ ನೆಸಗಿದೇ ೧ 

ಧುಜೀವರು ತನ ೬ ಸಾಧನ ಫೂಕಿ,ಸಿ 



ಸುಜೀವರ ನನಯ ನಿ 

'ಸದಿ ಸ್ವರೂರಾನಂದನೀಯಲೋಸುಗ 

ರದೊಳಿಟ್ಟ್ಯಿಯ್ಯ ಸದಮಲಮೂರುತಿ 

'ಭುತ ಮಹಿಮ ಶ್ರೀವಾಸುೇವನೆ ॥೨ 

ನಿ) ಸಂಚಿಕ ನೀಗಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಶೇಷ 

(ಗ ಉಳ್ಳಿ ನರಲ್ಲ ಜಗಾಡೆ ಪೂರ್ಣ ಸಧನ 

ಸಾಡೆ ಲಿಂಗಭಂಗ-ಆಗ ಬಿಂಬನ್ನ ನೋಳ್ಸರ 

ಸಶಯನ ನಿನ್ನ ಆಗಾಣಿೂಳಿಂಬಿಟಿ 

ಗುಮಾಡದೆ ನೀನಾಗಲೆ ಜನರ ಭೋಗಿವ ತರಲು 
ಗನಗೈ ಭೂಭಾಗದ ಸಾಧನಮಾಳ್ಛೆ ಜೀನಗಣ 

ಗವ ಕಾಯ್ದೆ ಸಂಕರುಸಣ ಮೂರ ತೆ ಷಿ 

ಕ್ರ ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೆ ಇತ್ತಿ ನಿನ್ನು ದರದೆ ಇಳು 

(ಪ್ರದ ಪ್ರದ್ಯುವ್ಗಿ ನಿತ್ಯ ಸಾಧನರಿಗೆ 

ರಿಕ್ಕರೊಡೆಯ ದೇವ ಶಕ್ತನಹುದೋ ನೀ 
ತ್ರೈ ಮುಂದಿನ ಬ್ರಕ್ಕುಸ ಹಸ್ತಿ ಬರುವ ಜೀವರ 

ಇತ್ತ ಮೊದಲು ನೀನಿತ್ತು ಪೊರೆಜೆ ಬಲಿತ್ತ ಕಾರಣ ಪ್ರ. 

ತೆಯಿಂದಲಿ ಸುತ್ತಿ ಶಂಯ ಮತ್ತೆ 

)ತ್ಕಿಸುತ್ತಿರುವೆ ಬಿತ್ತರಿಸಲೇನನಿಲುದ್ಧ ಮೂರುತೇ {i 

ಣುನಿಗೆ ಅಣುವಾಗಿ ಘನಕೆ ಘನತಮನಾಗಿ 

ಣಜೀವರಾದಿ ಬ್ರಹ್ವಗಣರೆಲರೋೊಳು 
ಣನೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷಣ ಬಿಡದಲಿ ನಡೆಸಿ 

೨ಣನಿಧೆ ತೇನ ಬಿನಾ ತೃಣಮಖಿ ನೆ ಹಲಕಿ ಎಂಬ 

/ಣೆಯಿಲ್ಲದಿಹ ಸುಗುಣಸಾಂಗ್ರನೆ 

ಶಣನದೊಳು ಪ್ರ ಸಿಖಾದ್ಯನಾಗಿಹೆ ಕ್ರಿಗುಣರಹಿತ ಮಂಖ್ಯ- 

ಸಾಹಾಂತರ್ಗತ ಸೃಣತಿಕಾವ ಬಿ ಪೂರ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣ | 



ಮುಕ್ತಾಮುಕಾ ಶಯ ಭಕ್ತ ಸರಾಧೀನ 

ಶಕ್ಕಾ My ಸರ್ವ ನೇದೋಳ್ಕ ಮುಹಿಮಾತೀತ 

ಉಕ್ತ ನಾಗಿಹೆ ಪುರುಷಸೂಕ್ತಾದೊಳಪ್ರ ಮೇಯ 

ನ್ಯಕಾ ೨ನಲ್ಲವೊ ನೀನು ಛೆಕ್ತಿ ಯಿಂದಲ್ಲದೆ 

ಸೂ ಫ್ರರ.ಷೋತ್ಸಮ ನಿನ್ನ ಯ 

ಶಕ್ತಿಯನರಿಯರು ಆಜಭವಾದ್ಯರು 

ಶಕ್ಕನೆ ಚೀನನ್ಮು ಕ್ಕ ರಾಘ 

ಸಕ್ತರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೆಣ್ತೀತ್ರವ ನಕಾಳ್ಸೃರು 

ಶಿಕಾ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಸಸೈಕುಂರಾಧಿ/ಶ 

ಶ್ವ್ವಾಶಾನಿಂದಲಿ ತೇನೆನಹಂಕಾರ ಬಿಡಿಸಿದೆ 

ವಾಸವನಾದಿ ನಂದಿತ ಭಾಸುಂಾಂಗನೆ 

ವಿಶ್ವಾಸ ನಿನ್ನೊ ೪ಟ್ಟಿ ದಾಸಜನರ ಕಾಯ್ದ 

ಈಶಾವಾಸ್ಯ ವಿಜಂ ಸರ್ವಂ ಎಂಬೆಂದು ಎಂದು 

ಉಸುರುವ ನೇದಿಗಳ್ ಖಸುಕೂಲಕು ಸಾಕಲ್ಯದಿ ಬೆರ್ಣಿಸ. 

ಲೀಕಕೋಟ ಪ್ರನಿಷ್ಟೆಗೆ ಅಸದಳ 

ಅಂಗಜಾನಿತ ರಂಗ ಮಂಗಳಾಂಗನೆ ಮಾ. 

ತಂಗವರಣ€ ದೇವ ಗಂಗಾಜನಳ ೪ಾ೪ಳಿಂಗನಾ ಮದ ಮೆಟ್ಟ 
ಭಂಗಾಗೈ ಸಿದ ಭುಜಂಗಶೆಯನ ಎಣ್ಸೈಂತೂ.. 

ರಂಗದಿ ನಿಲ್ಲೋ ಇಂಗಿತ ಬಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯಿ ಸಾ- 
ರಂಗಪಾಣಿ ಕೃಪಾಂಗ ಎನ್ನಯ ಭನಭಂಗಗೆ ಸಿ ಸ ು ಇ ಫೆ 
ತೃಂಗನೀಯೋ ಯದುಪುಂಗವ ಮಂಗಳಮೂರುಸಿ ಶಾರೇ 

ಕಾಲನಾನುಳ ನೀನೆ ಕಾಲನುಹತಾ ಸಲ ಕಾಲಶಲ್ಪಾಂತ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟ್ರಿಯ ಲೀಲೆ ತನದಿ ಲಯಲಿ(ಲೆಯ ತೋರಿ 
ಬಾಲಲೀಲೆಯಿಂದಲಿ ಅಲಜಿಲೆಯೊಳು ಪವಳಿಸಿಜಿ 
ಶ್ರೀಲಲನೆಯ ಕೋಲ ನೀನೆಲೊ ಈ ಜಗಲೀಟಿಗೆ ಜೀವರ 
ಚಾಲನ ತಂಡಿ ಸಾಲಿನ ಸಲಹಿಪ ಕರ್ತನೀನಲ್ಲದಿ. 
ನ್ನಿಲ್ಲವಯ್ಯ ತ್ರೀ ನೇಂಕಟ(ಶಸ್ರಜಭೋ 



ಶೇಷಾಜಲ ಮಂದಿರ- ಇಂದಿರೇಶ 

ಸೋಷಿಸೊ ನಿನ್ನಯ ಐಾದಸ್ನು ರಣೆಯಿತ್ತು 

ಕಂಣಕ್ರಿಯ ಕರ್ಮಂಗಳೆಲ್ಲನ್ರ ಜಡನು 

ಕರಣಕ್ರಿಯ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ನಿಯಮನದಿಹುದು 

ನಿರುತ ಪರವಶನಾಗಿ ನಾಮಾಳ್ಟೆನೆಂಬ ಘೊ 

ದುರಭಿಮಾನದಿ ನಾ ಭವಕೊಳಗಾಡೆಸೊ 

ನಿಷಯಂಗಳೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗೋಳಕದಿ ಒಂದು ಎನ್ನ 

ವಿಷನುಗೊಳಿಸಿತು ಮನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದಲಿ 

ಹೃಷೀಕನನೆ ಎನ್ನ ಮನನಿಸಮತೆಯ ಹರಸಿ 

ಪೋಷಿಸೊ ನಿರುತ ಕೃಪಾಕರಮೂರುತೇ 

ಈಷಣತ್ರ್ರಯ ಜೋಷಕ್ಕೇಶದಿ ನೊಂದು ನಿಂಬೆ 

ದೋಸನದೂರನೆ ನಿನ ಶೆ ವಿಳ್ಮರಣೆಯಿಂದಲಿ 

ವಾಸುಕೀಶಯನ ನೀ ಭೂತಾವಾಸ ನೀನಾಗಿಕಿ 

ಮೋಸ ಹೋದೆನ್ನನು ವೋಷಿಸ ಬೇಕಯ್ಯ 

ಹಟದಿ ಕಸಟಾಚಾರದಿ ನಿಂದು ನಾ 

ಕುಟಿಲಮನದಲಿ ನಿನ್ನ ಭಕುತನೆಂಬಿನಿಸಿದೆ 

ವಟಿಸತ್ರ ಶಾಯಿ ನೀ ಹಟಿಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹಿಲಿಯೆ 

ಧಿಟಭಕುತಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಡೆಹಿಯಿಸಯ್ಯ 

ತನುಛಾಯೆ ಶ್ರಿಯಯ ತನ್ನ 

| 

ತನುನನೂಶ್ಲೈಸಿದಂತೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಾಗಿರಲು ಸದಾ 
ಎನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಆಣತಿಯಂತಿರಿ 

ಘನ ಮಹಿಮನೆ ನಿನ್ನಾ ಕ್ರಿಯನನರಿಯದೆ ಹೋದೆ 

ಸನ್ನ ಗಾಡಲನಿಲಯ ಅಸನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನೀನಿರೆ 

ಬನ್ನ ಬಡಲ್ಯಾಕಯ್ಯ ಅನ್ಯರನಾಶ್ರಯಿಸಿ 

ಮನೋವಾಕ್ಸ್ರಾಯ ಕರ್ಮವನರ್ಗಿಸಲು 

ಸನ್ಮತಿಯನೆ ಇತ್ತು ಸತತ ಸಲಹಯ್ಯ 

| 



ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ನಿಶಲದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು 

ಸರ್ವಸತ್ಲಾಸ್ತ್ರದನೆ ಸರ್ವ ಪ್ರನೃ ಕ್ರಿಪ್ರದನೆ 

ಸರ್ವರಂತರ್ಯಾನಿ ಮಮಕುಲಸ್ವಾನಿ 

ಉರಗಾದ್ರಿನಾಸವಿಕ್ಕಲ ನಿನ್ನಯ ದಿನ್ಯ 
ಹರಣಸ್ಥರಣೆಯೆನಿತ್ತು ಕಾಯೊ ಕಮಲಾಕಾಂತ 

ಬ್ರಹ್ಮಾ ದಿವಂದ್ಕ ಸರಬ್ರಹಿೊ್ರಾನ ಕಾಯೊ 
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾನನ ಬಿಡಿಸೊ 

ಬ್ರಹ್ಮಾನ ಜನಕಸೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಂಡಡೊಡೆಯ 

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಂತಯಾ£ಮಿ ಸಲಹೊ [| 

ಸತಕ್ಯವ್ರತನೆ ನೀ ಸತ್ಯಪರನು ಜಗಸತ್ಯ ಸೃಜಿಸಿ ಪೊಕಿನೇ 

ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಕನೆ ನೀ ತತ್ತದಾಳಾರದೊಳು ನಿತ್ಯ ನಿಲಿಃ ಸ್ವನಹಂ 

ಏಕರೂಪನೆ ಅನೇಕರೂನದಿ ಎಲ್ಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಃ 

ವಿಳಷನೇವನೆ ಮೂಲವಾದ ೫ ರ್ರಕ್ಕತಿಯ 0ಬಿ ಲೋಕಗಳನೆಲ್ಲ 

ನಿನ್ನಾ ತ್ರೆ ಸಿದ ಭಿನ್ನ ಸ್ರಕೃತಿ ತ್ರಿಭಿನ ಗೈಸಿ ಆಂದು ಜಗದ, 

ಬಸೆ ಫನಾ ವಕ್ರ ನ್ನ್ನ ಖನು ಎಂಬ ಸಣ್ಣನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿಡೆ 

ಮುನ್ನವೃಕ್ಷಕೆ ಬರು ಭಿನ್ನ್ಕ್ರಿ ಗುಣಗಳು ನಣ್ಣಿಗೆ ನಾಲ್ಕು 

ಜ್ಞ್ಞಾನನಂಹಕ ಬಿಳಲು ಘನ್ನಷಡೂರ್ಮಿಗಳನ್ನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ 

ಕೊಟ್ಟೆ ಸಸ್ತಭಾತು ಅಷ ೈನಿಟಿವಿಗಳನಿಟ್ಟೆ ನವಾಕ್ಷಪೊಟರಿ 

ದಟಿ 3 ಸಕಣ್ಛುವ ಕೊಟ್ಟು ಶ್ಯ ಕ್ಷ ಸೃ ಪ್ರಿಯ ಮಾಡಿ ಮೆಕಿಜೆ 

ಅಟ್ಟಹಾಸದಿ ಫಲ ಮುಟ್ಟು ದೆ ಇಹ ಖಗಶ್ರೀಸ್ಟನೆ ನೀ ತುಪ್ಪ 

ಕೊಟ್ಟ ಫಲನನುಂಡಸ್ಸ್ಕೊ ಪ ಜೀವರಸ. ಜಗವರಿ 



ಸ್ಪ್ರಸಿಮಸ್ಟ್ರಯ ಸೃಷ್ಟ(ಯೂಳು ನೀನ ಶ್ರೀಷ್ಠನೇ ವ್ಯಾಬಸಿರುವ 

ಸ್ಮಿಗೋಡರನ್ನ ಅಸ್ಟೈಗತಗ್ಸ ಸರಮೇಷ್ಟಿ(ಜನಕ ಸಲಹೊ॥ 

೭ 

ಸ್ರಾನ್ಯ ಮನೋವದ ತ್ವತ್ ಪ್ರಾಬ್ರ್ಮ ಎಂಶಯ್ಯ 

ತ್ವಕ್ಟ್ರೃಸಾದನಿಲ್ಲಜಿ 

ಬಂಧ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೆ ಸ್ಪಾಬುದ್ಧನು ನಾನ ಅಸ್ತಾ ಕೃತಸೆ ಎನ 

ಹರಿಸೋ ಲ: 
ಹ 

ಷ್ಟ ರಶಿಕ್ಸಕ ಶಿಸ್ಟೈರ ಪಾಲಕ ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಫಲದಾಯಕ 

ಸ್ಟಿ(ಯೊಳಗೆ ಸ್ವನಿಷ್ಠೆ ಯಿಂದಲ್ಲೀ ಜಗದೃಷ್ಟೀಗೋಚರನಾಗುನೆ 

We 

ಕ್ರೀಂದ್ರವಾಹ ತನಸಾಕ್ಷಾತ್ಸ್ಟರೂಪ ಮುನಕ್ಸುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ 

ಕು ಗೋಹರನಲ್ಲ ಸಾಕ್ಟೀಮೂರುತಿ ಮನದಕ್ಷಿಯೊಳು ಪೊಳೆನೇ 

೫ 1೧೦ 

ಕ್ಕಿವಿರಟತ ದುರ್ಯು ಕೃರಾರ್ಯದಿ ಮುನ ಸಕ್ಕವಾಗಿಸುದು 

ತ್ಯ ಯುಕ್ತಿಯ ತೋರಿ ಭವಮಗಕ್ತ್ಕ ನಾಗಲು ತೃದ್ಭೈಕ್ಷಿಯ 

ಕೊಡುನಿತ್ಯ 1೧೧ 

ತ್ಲೀಬಹುದೊೊ ಬೆನ್ನತ್ತಿಕರ್ಮವು ಮಕ್ಕಿ ಸುತ್ತೀಸ.ತ್ತುತ ಜನ್ಮವ 

ತ್ತುತೆತ್ತು ಬೇಸತ್ತು ಹೋಯಿತು ಎನಗೆ ಉತ್ತಮಗತಿ ತೋರದೇ 
| ೧೨ 

ಸಾೋರದುರಿತ ಸರಿಹಾರಮಾಡಿ ಪೊರಿ ಮಾರಾರಿಪಿತವಂದ್ಯೆ 

ರಿಬಾರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಚಾರುಹರಣ ಸ್ಮರಣಾರಾಧನೆ(ಅದು) ಸಾಕೊ 

॥ ೧೩ 

ಇರಿಡಿಸೋ ಪ್ರೀ ನೇಂಕಬೇಶಾಭಿನ್ನ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ನಿರ್ಮಲಾ 

ಇರಿತೋರದು ಸಂಸಾರ ಶರಧಿಯೂಳು ಪಾರುಗಾಣಿಸಿ ಪೊಕೆಯೊ 

I ೧೪ 



ಬರಬಾರದಾಗಿತ್ತು ಬಂದೆಸ ಕ್ಯಾ 

ಕರಿಶರಲು ಬಂದುದಳೆ ಫಲನೇನೊ ದೇವಾ 

ತರಳೆತನದಲಿ ಎನ್ನ ಕರಣಗಳು ಮಾಡಿದ 

ಪರಿಪರಿಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಫಲನೇಸೊ ಎನಗೆ 

ಮರಳಿ (ಗಿವನ ಬರಲು ದುರುಳಸಂಗದೊಳಿದ್ದು 

ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಎನ್ನೆ ಆಯು ನನು ಕಳೆದೆ 

ಸತಿಸುತರು ಹಿತರಿವರು ಎನಗೆಂದು ಉಬ್ಬುಬ್ಬಿ 

ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದಾಕಾರ್ಯ ಗಳನೆ ಮಾಡೀ 

ಗತಿಯೇನು ಮುಂದು ಹಿತವು ಯತಾವ್ರದು ಎಂದು 

ಮತಿಗೆಟ್ಟ ಮೇಲೆನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುಪುದೆಂತೊ 

ಶ್ವಾ ನಸೂಕರಗಳು ಸ್ವೇಚ್ಛೈಯಿಂದಲಿ ಹರಿಸಿ 

ತನ್ನೆ ಪರಿವಾರವನೆ ತಾ ಪೊರಿಯುತಿಹವೋ 

ಎನ್ನೆ ಸತಿಸುತರುಗಳ ಉದರೆಪೋಷಣಿಗಾಗಿ 
ಹೀನ ಸೇನೆಯಿಂದ ಉಸಜೀವಿಸಲು ಬಹ.ದಿ 

ತನುಟಲವು ಇದ್ದಾಗ ಕೊ(ಣನಂದದಿ ತಿರುಗಿ 

ಜ್ಞ್ಞಾನಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಹರಿಸದೇನೆ 

ಧನ ವನಿತೆ ನೋಹಕೆ ಕೊನೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ವಬೆ 

ಮನವೆಬ್ಲನನು ನಾನು ಹೊಲೆಗೆಡಿಸಿದ ಮೋಲೆ 

ಎಳಳಮತಿಯನು ಹರಿಸ ಅಕಳಂಕ ಹರಿಭಕ್ತ. 

ರಕ್ಕಓಟಿಲಾಂತ8ಕರಣ ದೂರಿತು ಎನಾ 

ಸಕಲಾಸರಾಧಗಳ ಕ್ರವಿ:ಸುವರ pie, 
ನೀ ಕರುಣಿಸದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ 

- ಮೋಹನ 

ಹೃತ್ಸದ್ಧೂದಿಳಿದ್ದು ಹೈಕ ಸಗಳ ಕಳೆಯೊ ಜೀ. 
ವಕ್ರಿ ಕಾನುಹ ಜನಕನೆಃ 

|! 

4 



ಸ್ಪಿಂಡ ದಂತೆನ್ಸ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕ- 
ಕ್ರಿ ನೋಡಲರಿಯಾ ಜೀಯಾ ॥ ಅಸ್ಯ 

ತ್ಯ ಸೀನಿತ್ಯ ಜಗನೆಲ್ಲನು ನಿತ್ಯವು 
ಶೃವೆಲ್ಲ ಸರಿಯೇ ಏನಿದ್ದರೀನು 

ೊದಿಕರ್ಮದ ಬವಣೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟ ಬರುತಿರ್ಪುದ- 

ಂನಾಂಥಕಾರದಿಂ ಭ್ಯಾನನನು ತಿಳಿಯದೇ 

1ನ ದೊಳಗಿಷ್ಟೆನೋ ಜ್ಞ್ಞಾನಗಮ್ಮನೆಂರು 

ಸಕಿಜಿ ಶ್ರುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞ್ಞಾನಗುರು ದೊರಿತ್ತೀನೋ 

ಏರಾಗದಿ ನೀನೆ ಸಾಧನಕೆ ಕರುಣಿಸಿ 

ನದಲಿ ಮನಸು ನಿಲಿಸೋ ಉಳಿಸೋ Hot 

ನ ನೋಕ್ಷಕೆ ಎಲ್ಲ ಮನನೆ ಕಾರಣವೆಂದು 

10ದಿಗು ಪೇಳುತಿಹರು 

ನುಶಯನನೆ ಭನಬಂಧಮೋಜಹ ನೆಂದು 

ನಿಸಿ ಸೊಗಳುವರೊ ಮಂದರೋದ್ಧ ರ ನಿನ್ನ 

ದಮಕಿಯಿಂದಲಿ ನಂದಿಸಲು ನಾನರಿಯೆನೊ 

$ರ್ಪಜನಕ ನೀ ಮುಂದಭಾಗ್ಯಸ ಮನವ 

'ಯಿಸದೆ ನಿನ್ನ ಪದದಲ್ಲಿರಿಸೊ 
} ಎನ್ನಯ ಭವಬಂಧನಾಶ ಬಾಗುನು- 

ಂೆ ನಿನ್ನನು ಬೇಡುನೆಸೊ ಜೀಯ 1.೨8 

ಕೆಲರು ಗುಣಶ್ರಯಾನರಣದಿಂದ ಕರ್ಮ 
ಸಹ ದೊಳಿಸ್ಸರೆಣ ಕನಿಸಿ ನೋವ ನೀನು 

ಕ ಕಾರಣನಹುದು ದೇವೇಶ ನಿನ್ನಾ ಟವೋ 

ಣದಿಂದಲಿ ಭನಬಂಧ ನೋಣಿಕನೆಂದು 

ಬಿರಿದು ಸಾರುತಿದೆಕೊ ಭಾವಬಲ್ಬನರಾರೊ 

ಕರುಣಿ ನೀನೆ ಭಾನಜನ ಪಿತನು ಅದೇ 

ಪಾಶ ಬಿಡಿಸೆ ನಾ ಭಕುತಿ ಪಾಶದಿಂದ 

ಪಾದ ಬಿಗಿನೆನಯ್ಗ ಜೀಯ Has 



ಸ್ವಾತಂತ್ರ ವೆಳ್ಳಿಹೊದು ಸ್ವ್ವಾಮಿತ್ವವೆಕ್ಳಿ ಹುದು ಆ- 

ಸ್ಪತಂತೃನಾಗಿಪ್ಸೆನೊಕಾತುರ
ದಿ ನಾ ವ 

ಸ ಜೆ 
ಕ್ರಿಯೆ ಗಳೆ್ಲ್ಲವು ಬನ್ನೆ ಉತಂಸ್ರ ಪ್ರಿನೇಧೇಳಂ ನಿ 

ಶಂಕಿ,೦ಡಾಗಿದ್ದೆನ್ನ ನಡಸುಸ್ರದನರಿಯೆ ಕು- 

ತಂತ್ರವನು ನಾ ಮಾಡುನೆ ಸ್ಕ್ಯಾ- 

ತಂತ್ರನು ನೀನು ಸೂಕೃನಾವ ಕ ದೇಖೆ 

ವ ಂತಿ೦ಾಗಿೀ ಬೀವ ಯಂತ್ರನಡೆಸನ 

ಎಂತಾದರಡಿಗಡಿಗೆ ಅತೀತ್ರನಾಗಿಹೆ ನಾನೇ 

ಭ್ರಾಂತಿ ಪರಿಹರಿಸಿ ಕಾಯೊ ಶಿರೇ 

ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಛಕ್ತನಾಗ:ವುದೆಂತೊ 
ಭಕ್ತ ಮಾತ್ರಾನು ನಾನು ಮುಶ್ತರೆ ಇಡೆಯ ನೀನು 

ಯ..ಎಕ್ತಿ ತೊರಿಸು ಎನಗೆ ಭಕ್ಕು ಸರಾಧ ಸಹಿಷ್ಣ್ಯು 

ಶಕ್ಕ ನೀನಹುದೊ ನೇಡೋಕ್ಕ ವಮಹಿನಸಾಪೀತ 

ಸಕ್ಕ ವಾಗಲಿ ನಿನ್ನ್ನ ಪದದಿ ಮನಸು 

ವ್ಯಕ್ತವಲ್ಲವೊ ಸರ್ವ ಸಾಂಭೋಕ್ಕನು ನೀನು 
ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಪ್ರರುಷಸೂಕ್ಕಮೇಯ ಅಪ್ರಮೇಯ 
ಯುಕ್ತಿ ಮಾತಕ್ವದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಿ. 

ಭಕ್ತ ಶೇಷ್ಮರ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟ ರಕ್ಷಿಸೊ ದೇವಾ 

ನಾ ಕೈ ಪರನಾಗಿ ವಾಜಳ್ಳ ದೊರೆಯೇ ನೀ 
ವೇದವೇದಾಂತಶ ವದ್ಯ ಸಾಧನವು ಕಾಣೆ 
ಸಾಧನಶರ(ರವಿಯು ಸಾದರದಿ ಕರುಣಿಸಿದೆ ಅನಿರುದ ಜೀವ 
ಟಾಧಿಪರ: ಬಂಧುಗಳು ಅರಾದಿಕರ್ಮದಿ ಬಂದು § 
ಶೀಧರಾ ನಿನ್ನ ಮರೆದ ಭೂ ಧನ ಯೋಣ ತ ವಾಂಭಿ. 
ತಾದಿಂದೆ ನಾ ಅಧಮುತನುಸಾಧನವನೆ ಸಗಿಡೆ 
೧ ದೆ2 ಾಸಿಂಧೆ ಎಂದಡಿಗಡಿಗೆ ಬೇಡುವನತಿ 
ಕೃರ ನಾಗದೆ ಇನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ತಂಬ ಎಂದೇ 

ಶಂಖಣಕಃ ಅಕಿತನೆ ಸುಂಕುಬುಗಿ ಯ ಬಿಡಿಸೊ 
ಟೂ ಇ; | ಗಂ ೬ಕೆಸನ್ನಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಂಗ *ಆವೊ ನಿಸ್ತ ನೆನೆಹುದಳೆ ಎಂದಿ? 



೨ ಪಡುವನಲ್ಲ ವೇಂಕಟಾದ್ರಿಯವಾಸ ಪ್ರೀ 

ನೇಶನು ಮಮಕುಲಸ್ವಾಮಿ ದೈವವೆಂದನುದಿನ 

ಇಗಾನಿಂಗಳ ಕಂಟಕವ ಹರಿಸಿ ಪದ 

ದಿ ಮನವ ನಿಳ್ಲಿಸೋ 

ಮಾತಲ್ಲ ಪಂಕಜದಳಾಯತಾಕ್ಷ ಅಕ. 

ಸುಹಿಮ ಕಾಯೋ ಜೀಯಾ ba 

ಕಿ ಶಾಳ -. ಅದಿ 

ಸವತ ಮಹಿಮೆ ಬಣ್ಣಿ ಸಲಳನೇ Hai 

ಶರಧಿಗೆ ಸುನಾವೆಯಂತಿಹುದಯ್ಯ ಅಪ | 

'ಸ್ಪ್ರಾದಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ 

ಠಸಾಧನವಾದ ಸದ್ದರ್ಮಗಳು 

'ಸರಸೂನು ಶೀನುನ್ನಾ ರಾಯ ಣ 

y೨ಧನನಲ್ಲಬಿನ್ನಿಲ್ಲವೆಂಬ.ವಾ Wah 

'ಸ್ಫಂಧದಲಿ ಶೀನರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞ್ಯಾನಕೆ 

ಸಕ್ತಿ ನೈರಾಗ್ಯದ ವಿವರಣೆಯು 

»ಸದಲಿ ನಾರದನ ವಿಷಯನ ಪೇಳ್ತ ॥೨॥ 

೨ ಸೃಂಧದಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಶುಕ ಸಂವಾದ 

ರು ಅವತಾರಗಳ ವರ್ಣನೆಗಳು 

ಹದಾದಿ ತತ್ತ್ವಸೃಷ್ಟ್ರಿಕ್ರಮ 

ಪುಣ್ಕಜಹರಿತೆಗಳನು ಪಳ್ಳ ta 1] 

ತ್ಯಾ ೦ಡದಿಂದಿ ಚತುರ್ಮುಖನ ಸೃಷ್ಟಿಯು 

» ಪೇಳ್ವೆ ಸೂಕ್ಷ ಸರನರಾಣು 

ಕಾಲಗಳು ವ್ಯಷ್ಟಿ ಭೂತೆ ಊತ್ಸೃತ್ತಿ 

'ರೂನದಿ ತೋರಿದ ಮಹಿನುಯಾ ॥ ೪] 



ಕಾನತಾರದಿ ಧರಣಿಯ ತಂದಂಥ 

ುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸೃಷ್ಟಿ ಸರ್ವಸ್ಥಷ್ಟಿಯಂ ಮತ್ತೆ 

ಯಂಜಭುಮನು ಶತರೂಪೆಯರ ಹರಿಕೆ 

ಕನಿಲ ಡೇನಹೂಕಿಯ ಸಂನಾದವ ಪೇಳ್ವ 

ುರಸ್ಕಂಧದಿ ನವಬ್ರಹ್ಮೆರ ಉತ್ಪತ್ತಿ 

ಇದ್ಮರಭಂಗ ಭಕ್ಕಧ್ರುವಜರಿತಿ 

ಕಿತನಾದ ಸೃಥುಸಾರ್ವಭಿಮರಿಂದ 

ಚೀನಬರ್ಥಿಷರ ವೈತ್ತಾಂತವನು ಪೇಳ್ವ 

ಹನು ಸೃಂಧದಿ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ನಾಭಿನೃಸರ 

ಷಭ ಹರಿತೆಗಳು ಪುಶ್ರಭರಕನ ಕಥೆಯು 

ಲೋಕ ದ್ವೀಪಾದ್ರಿ ನದನದಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ 

$(ತಿಶ್ವಕ್ತ ನರಕ ಪಾತಾಳಗಳ ಪೇಳ್ದ 

ಓಸ್ಕಂಧದೊಳು ದಕ್ಷಜನ್ಮನು 
ರ ಕನೈೆಯರಿಂದ ದೇವ ನನಾನನ ದಾನನ 

A ಸೈಮೈಗ ಪಕ್ಷಿ! ಸನ್ಫ ಗಾದಿ ಜನನವು 

ತೃನ ಜನನ ಮರಣಗಳೆಲ್ಲ ಪೇಳ್ವ 

ಓಮಸ್ಕಂಧದಿ ದಿಕಿಪುತ್ರರ ಜನನ 

[ಣ್ಯಕಶಿಸುನಿನ ದುರುಳತನವು 

ತ್ರೆ ಧೀನರನಾದ ಪ್ರಹ್ನಾನರಾಯನಿಂ ಮ 

ತನನಸಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಸೇಕ್ಸ 

ಕೈನುಸ್ವಂಧದಿ ಮನ್ವಂತರ ವಿವರವು 

ರಾಜನಿಗೆ ನೋಕ್ಸ ಮನ್ವಂತರ ಅವತಾರ 

ಸೈ ಕಮತೆ ನುತ ಕ ನರಹರಿ ವಾಮನ 

ನುನದನನನತಾರ ಸುಧೆಯಿತ್ತ ಮಹಿನೆಯ 

'ಮಸ್ಕಂಧದಿ ನ್ಫೃಪನಂಶಾನುಚರಿತವು 

ಣೌಕುಸುತ ಸುದ್ದುಮು ರಾಜನ 

॥೫॥ 

॥೬॥ 

॥೭॥ 

Hel 

We 

| ೧೦ | 



ಕನನ ಬಖಳಕಲ ಬಐರಿಲಿನ೧ಲ ಶಛಣ/ಸಳಟ 

ಳೋಪಾಖ್ಯಾನವ ತಾರೋಪಾಖ್ಯಾನನ ಸೇಳ್ತ || ೧೧ 

ಸೂರ್ಯವಂಶ ಶಶಾದರಾಜನ ವೃತ್ತ ಸುಕನ್ಯ 

'ಯಾತಿ ಕಾಕುಸ್ಕೃ ಖಟ್ಕಾಂಗ ಧೀರ ಮಾಂ- 

ನಾತೃೃ ಸೌಭರಿ ಸಗರರ ಚರಿತೆ ಪರಮಾತ್ಮ 

'ಘುರಾಮನ ಹರಿತೆಗಳನು ನೇಳ್ವ |! ೧೨ 

ಕುತ್ತ ನಿಮಿಯ ಜೀಹತ್ಯಾಗದ ವಿಷಯವು 

ಸನಕನ್ಫೃಪ ಭೃಗುರಾಮನ ಚರಿತವು 

ಗಿತ್ತಮಚಂದ್ರ ನಂಶದ ನಹುಷಾಸುತ ಯ- 

ಸಾತಿ ಶಂತನು ಯದು ಚರಿಶೆಗಳುಳ್ಳೆ | ೧೩ 

ನಶಮಸ್ಕಂಧದಿ ಹರಿ ಯದುನಂಶದಿ ಜನಿಸಿ 

ಶಿಶುಲೀಲೆಗಳ ತೋರಿ ಆಸುರಿಪೂತನಿ ಕೊಂದು 

ಅಸುರಶಕಟಿ ತೃಣ ಬಕ ವತ್ಸ ಮೊದಲಾದ 

ಅಸುರಭಂಜಕ ಹರಿಯು ಮೆರೆದ ಮಹಿಮೆಯ ವೇಳ 1 ೧೪ 

ವತಾಯಾ ಮಹಿಮ ಧೇನು ಸ್ಪಲಂಬಕರಾ ಕೊಂದು 

ಕಾಡುಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಗೋಪಾಲರಕಾಯ್ದ 

ನೋಯಿಸಿ ಕಾಳಿಯ ಬಯ ಬಿಡಿಸಿ 

ಕಾಳಿಮುರ್ದನಕೃಷ್ಣ್ಯ ನಾಡಿದ || ೧೫ 

ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಯರ ಹರಿತ ಗೋನರ್ಥ ನೋದ್ಯರಣ 

ಶಂಖಚೂಡವಧೆ ಅರಿಷ್ಕೃಕೇಶಿಯ ನಿಧನ 

ಭೂಸನೆದುರಿಸಲ್ಲಿ ಜಟ್ಟಿ ಮುಷ್ಟಿಕರ ಕೊಂದು 
ಕಂಸನಭೆಯ ಮಾಡಿ ಗುರುಸುತನನು ತೋರ್ಥ il ೧೬ 

ಜರಿಯ ಸೇನೆಯ ಜಯಿಸಿ ಕಾಲಯವನರ ಕೊಂಡು 

ಪಾರಿಜಾತನ ತಂ! ಸಿರಿರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಪಡೆದು 

ಹರಿಸಿ ಬಾಣನ ತೋಳ ನರಕಾಸುರನ ಗೆದ್ದ) 

ಸೆಕೆಯ ಬಿಡಿಸಿ ರಾಜಕನೆ ಯರನು ಕಾಯ್ದ | ೧೬ 



ಶಿಶುಸಾಲದಂತವಗ ಪಾಂಡ್ರಕ ಸಾಲ್ವ ಶಂಬರ 

ದ್ವಿವಿಧ ಮಖರಫಸುರರೆಲ್ಲರ ನಾಶ ಪಡಿಸಿ 

ಕಾಶೀಪುರವ ಬಹಸಮಾಡಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕಾಯ್ದ 

ಪರಮ ವ.ಹಿನೆಯ ಪಳ್ಳ 

ಭೂಭರನೆನಿಳುಹಲು ಕುರುಪಾಂಡವರೊಳು 

ಕ್ರೂರಯುದ್ಧ ನವೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಿ ಮಾಡಿಸಿ 

ಅಭೆಯದಾಯಕ ಪಾಂಡುನಂದನರಿಂದ 

ಸದ್ದರ್ಮುಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಶ್ರಿಕೃಷ್ಣ ಹರಿತೆಯ ಪೇಳ 
ಧು ಥ ಲಿ" ವೆ 

ಏಕಾದಶಸ್ಕಂಧದಿ ಯಾದವರೆಲ್ಲರು 

ಭೂಸುರ ಶಾಸದಿ ಯುದ್ಧ ವನೆ, ಮಾಡಿ 

ಏಕನಾಗಿಧ ಉದ್ದವನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿ 
ಲೊೋಕಾನನೈದು ನಿಜಧಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ 

ದ್ವ್ವಾದಶಸ್ಥಂಧಬೊಳು ಯುಗಭೇದ ಪ್ರಳಯಗಳು 

ನಿತ್ಯಸೈಮಿಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ 
ವೇದವಿಭಾಗವು ಹರಿರಾ ಕನ ಅಂತ್ಯ 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಜರಿಶ ಸೂರ್ಯಗಣಗಳ ಸೈಳ್ವ 

ಹರಿಲೀಟೆ ಅನತಾರಹರಿತೆಯ ಕೇಳುತ 

ಮರನೆಯಿಂದಾಗಲಿ ರ ಜೆಯಿಂದಾಗಲಿ 

ಹರಯೀನವ.॥ ಎಂದುಷ್ಚರಿಸಿದ ಮಾತ್ರದಿ 
ದುರಿತಪಾಖಪು ನಾಶವಾಗಿ ಪೊಗುಪ್ರುಜಯ್ಯ 

ಹರಿಯ ಸ್ಥಸಣೆಯು ಮಾಡಿದರು ಕೇಳಿದರ, 
ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಮೋಡ ಓಡುವಂತೆ 

ದುರಿತ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ತೃರಿತದಿ ಓಡ ನವ 

ಹರಿಸಂಬಂಧನಲ್ಲದ ಮಾತೆ ಟೂ ವೃರ್ಥವೊ। 



ಮಾವುಯಾವ ಕೆ ಈ ಭಾಗವತದ ಗರಿಸೆ 

ಭಾಗವ ಕಬ ಸಪ್ಮಾಹದ ಪುಣ್ಯಫಲವು 

ಧಾವಭಕುಸಿಯು ಹಟ್ಟ ತಿೀನೇಂಕಟೇಶನ 

ಕಾವನವಾದ ಶ್ರೀಪಾದವ ಸೇರುವ ॥ ೨೪ 

ಭೈರವಿ ತಾಳ .- 

ನಿನೂ ತೋಜಡೇ- ಮುಂದೇನು ಗತಿಯೋ ದೇವಾ 

ದೀನವತ್ತೃಲ ಕಾಯೋ ಅಪ್ರಮೇಯ ಸದಾ ಕ 

ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬಭಿಮಾನದಿಂದನುದಿನ 

ಹೀನಳಕರ್ಮುದ ಸುಳಿಯೊಳು ನಾನೊಂರ ೪ ನಿಂದೆನೊ le 

ಬೋಧ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬಾಧ ಸಡುವ ಪೂರ್ಣ- 

ಬೋಧರ ಮತ ತತ್ತ ಸಾಧಿ ಸಲಿಲ್ಲವೊೋ 

ಸಾಧು ಸಜ್ಜಸರೆಂದು ಆದರಿಸಲರಿಯೆ' ನೋ 

ಆಧಾರನಾಗೋ ನಿರಾಧಾರನಾಗಿ ಹೆ 

ಬಾಧಿ ಕರೋ ಬಂಧುಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ 

ನಿಂದಿನರೋ ಮನಬಂದ ತೆರದಲಿ ಊರೊಳಿತರಜನ 

ಉದಯಾಸ್ತ ಪರಿಯಂತರದಿ ಎನಗೆ 

ಉದರದಯೋಣನೆ ಆದುದೀಪರಿ ಎನ್ನ ಜೀನನ 

ಇಗಳೆ ಸಾಧನನನಾಡಿ ನೋಹದ 

ಮಡದಿ ಮೈಮರೆಜಿನನುದಿನ 

ಪದುಮುನಾಭನೆ ಮೊರೆಯಿಡುಪೆ 

ಮುಂಟೀನುಗತಿ ಪಥಮಾನುಡೋ ದೇವಾ | 

ಯುಕುತಿಯಿಂದಲಿ ಕರ್ನುಮಾಡಿ ಬೆಂಡಾಜಿ 

ಭಳುತಿಮಾತ್ರವು ಎನ್ನ್ನೊಳಿನಿಕಿಲ್ಲವೋ 

ಶಕುಕಿಯುಕುತಿಗಳೊಳು ನೀನಿದ್ದು ನಡೆಸುನೆ 

ಭಕುತಿಕೊಡದಿರುನೆಯಾ ಮುಳುತರೊಡೆಯಾ 



ಮಾಕಳತ್ರನೆ ನಿನ್ನ್ನ ದಯವೊಂದನವರತ ಇರಲಿ 

ಅಕುಟಲಾಂತಃಕರಣ ಭಕ್ಕರಸಂಗವೆನಗಿರಲಿ 

ನಿಖಿಳೆಗುಣಗಣಪೂರ್ಣ ನಿನ್ನಯ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿರಳಿ 

ಸಾಳು ಇದಕಾನೇಟು ಮಾಡಲಿ ವಾಶುಮನಸಿಗೆ ಸಿ. 

ಲುಕದವ ನಿನ್ಫ ಕಾಕುನುನುಜ ನಾನೆಂತು ತಿಳಿಯಲಿ 

ನೀ ಕರುಣಿಸದಲಿರೆ ಇನ್ನು ಅವಿ- 

ನೇಕಿ ನಾನಿನ್ನೆಂತುಗೈಯಲಿ 

ನಿರಜನುಮದಿ ಬಂದು ಬರಿಡಿ ಆಯುವ ಕಳೆದೆ 

ಹರಿಯೆ ನಿನ್ನಯ ಕರುಣ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ 

ಕರೆಕರೆಸಡುತಲಿ ಜರೆಯೊಳಾಡುತಿದೆ 

ಪರಿಹಾರ ತೋರೆನಗೆ ದುರಿತಹ್ರೇ 

ದಾರಿ ಎನಗೇನಿಹುದೋ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 

ಪರಿಪರಿಯ ಶನುಮನ ಸ್ಲೇಶಕೊಡದಲೆ 

ಪಾರುಗಾಣಿಸೊೋ ತಂದೆ ಶರಣಜನರಿಗನವರಕ 

ಸುರಧೇನು ನೀನೆಂಡೇ ಅರಿಯದವನಾ ನೀ 

ಪೊರೆಯಲರಿದೇ ಕರುಣಾತರಧಿಯೇ ನಿನ್ನ ಕೃಸೆಯೊಂ 

ಉರುತರಸಾಧನವು ಅದು 

ಶರವರಿತು ದೃಢಭಕ್ತಿ ಪಾಲಿಸೊ 

ಉರಗಗಿರಿ ಶ್ರೀ ನೇಂಕಟೇಶನೆ 

ರಾಗ - ಥನಾಸರಿ 

ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟವೋ ಕೃಷ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯಲಿ ನೋಡದಿರೆ 

ತುಷ್ಮಿ ಸಡಿಸಲು ನಿನ್ನೆ ನಾನೆಸ್ಟರನನಯ್ಯ 

ಭಷ್ಟೃನಾಗಿಹೆ ನಾ ಅಷ್ಯ್ಯಾಂಗಯೋಗನ ತಿಳಿಯೆ ಹಿಂ 

ದಿಷ್ಮ | ಭಕುತಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಡೆಹೂಯಿಸಯ್ಯ 

ಸತ್ಯ ಅಸ್ತೇಯ ಬ್ರ ಹೈಡರ್ಯ ಅಹಿಂಸಾ 

ಧೃತಿ ದಯಾ ಕ್ಷಮಾರ್ಜಿತ ಮಿತಭುಕ್ತವು 



ಕ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಂತರ ಶೌಚಾದಿ ದಶಗುಣ 

ಖತನಾದ ಯಮ ಉಪಾಸನೆಗಳಿನಿತಿವೋ ದೇವಾ 

ಸುಮ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ಜಸತಸ ಸಂತೃಪ್ತಿ 

ಸುತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶ್ರ ಶ್ರವಣ ಲಜ್ಞ್ಯ ಮತಿಯು 

ಯ8ಸತಿಯ ಪೂಜನ ಆಸಿ ಕಪು ತ ದಾನೋ- 

:ಯವಿಲ್ಲದೇ ಕಡೆಹಾಯ್ಸುದೆಂತಯ್ಯ 

ಾಸಿಯಾಗಿಹು ದಯ್ಯ ಸಡ್ಜಿಧಾಸಗಗಳು 

ಸಿಕ ಭದ್ರ ಸದ್ಮ ರ ಗಾದ 

ಕ್ಸ ಪರ್ಯಂಕಗಳೆಂಬ ಆಸನದಿ ಕುಳಿತು 

' ಧೇನಿಸಲರಿಯೆ ಹರಿಯೆ 

ಣಾಯಾಮದ ಕ್ರಮವು ರೇಚಕ ಪೂರಕವು 

ಕಿನಿಲ್ಲದೆ ಕುಂಭಕದ ಕ್ರನುನಿಲ್ಲ 
';ಣವಿಲ್ಲವೊ ನಾಯುಬಂಧಮಾಡಲರಿಯೆ 

ಜಸತಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣವಿಲ್ಲದಾ ತನಕ 

ಯಾಭಿಲಾಷೆಯಿಂದೃರಿದು ಹೋಯಿತು ಮನಸು 

!ಮವಾಗಿಹುದಯ್ಯ ಮತಾ ಸಧನ 

ಹೀಕನನೆ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಸಾಧನವಿಲ್ಲ 

ಸಿಮಾಡಿ ಸ್ಥಿರಮನದಿ ಧೇನಿಸಲು ನಾನರಿಯೆ 

ರಣೋಪಾಯದೊಳು ಅಣುಮಾತ್ತ ನಾನರಿಯೆ 

ಕ್ರಿಮಿಯಾಗಿ ನಾ ಧರೆಯೊಳುಳಿದೆ 

ಯೆ ಬಾಹ್ಯಾಂತರದಿ ಭೂತಪಂಜಕವಿರುವ 

ತಿಳಿದು ಪ್ರಾಣವಾಯು ಸಡಿಲಬಿಡಲರಿಯೆ 

;ನಿಸಲು ಏಕಾಗ್ರ್ರಚಿತ್ತ ನೇ ಎನಗಿಲ್ಲ 
ಸ್ತುತಿಸೆ ಸಂಪ್ರಜ್ಞ್ಞಾ ಅಸಂಪ್ರಜ್ಞನೆಂಬ 
'ಸೆವನಾಧಿಯೂಳ್ ಪರಿವಿಲ್ಲದಲೆ 

ಕರುಣನೆಂತಾಗುವುದೋ ಶ್ರೀ ನೇಂಕಟೇಶಾ 

Ho 

1೨ 

1೩ 

H 

1೫ 

|| ಹ 

Hal 



ಎತ ಟೂ ತತ್ ಶೆ 

re 

ಖಗ್ಗನಾಗಿಹೆ ನಾನಪರಿಶುದ್ದ ನೊ 

ಬ್ಲಗೋಜಹರ ನಿನ್ನ ಸರಿಶುದ್ಧ ಭಾವದಿಂ 

ಬಬ್ಧಪೂರ್ವಕ ಕಿಳಿಯೆ ಬದ್ಧ ಪಾಮರನಯ್ಯ 1೮ 

`ದ ವಾದದೆ, ,ತತ,ಯ ತಿಳಿಯದಲೆ 
ದ ಬೆಲೆ 

ರಣತ್ರಯದಲಿ ಮಾಳ್ಟ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲವು ಸತತ 

1ರಿಯೇ ಬಿಂಬಕ್ರಿಯವನನಾನರಿಯದೇ 

(ರ.ಣಶಂಧಯೆ ನೀ ಕೃಪೆ ನರಾಡಿ ಪೊಕೆಯದಿಕರೆ 

ಗುರಗಾದ್ರಿ ವಾಸವಿರ್ಕ ಲ ನಿನ್ಫೊರತು ಗತಿಯುಂಟಿ ue 

(ರಣದ ಹಾಡು 

ನಂಡರೂಪಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾರ್ಯ ಕನುವಾದ 

ಸಂಚ್ಚಿಕರಣೆ ನಾಡಿ ತಾ ಸಂಹರಿಸುವ 1ನ 

ಪಂಚೀಕರಣ ತಿಳಿಯದೆ | ಪ್ರ ಸಂಹಜೊಳು ಮುಳುಗಿ ನಾ 

ವಂಚಿತನಾಜೆ ವಿರಿಂಚಿ ಭಕ್ತಿಗೆ 8ಅವಪ 

ಸಚ್ಚದಾನಂದರೂಪ | ವ್ಯಾಪ್ಸಿರೂನಿ ನಾರಾಯಣ ಅಹ... 

ರಿಚ್ಮಿನ್ನ ಮೂಲಸ್ರ ಕೃತಿ ತ್ರಿಗುಣ ಸೈಸಿದ 

ಅಜ್ಯುತ ತನ್ನಿ ಚ್ಛೈಯಿಂದ ವೈಕೃತಾಕಾಶಕ 

ಅಂಭ್ರ್ರಣೀದೀವಯರನೆ ಮುಖ್ಯಮಾಡಿದಾ 1 

ಗ.ಣರಾಶಿಯೆೊಳು ಸತ್ವಕೈ ಶೀದೇನಿಯರು ಮುಖ್ಯ 

ರಜಕೆ ಭೂದೇವಿ ತಮಕೆ ದುರ್ಗಾದೇವೇರು 

ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ದಯೆ ನನನ ಸಂಚೀಂದ್ರಿಯ ಜಯ 

ಅಳ್ರಾರ್ಯ ಗ.ರುಸೇವೆಯೆ ಸತ್ವಕಾರ್ಯವು || 

ಕಾನು ಕ್ರೋಧ ಅಹಂಕಾರ ಮದೋನ್ಯಾದ ಹಸಲೋದಡ್ಯೊೋ 
Jd A Mo UN NE 



ನ ಕಾರ್ಲ ಅಜಂ ಸನಿ ಒಟ್ಟ ಜಲ ಆಬ್ಯ 

ಕೂನ್ಯ ತಾಪನಾದಿ ಹಿಂಸಾಕಾರ್ಯನು 

ರ್ರಾಚುರ್ಯದಿಂದ ಗುಣತ್ರ್ರಯ ವೈಷಮ್ಯ ಹೊಂದಿ 

ಕಾರ್ಯಕೆ ಮೆಹತ್ತತ ವಾಯಿತು 

ತಾ(ಸತಕಿಯ ಇಚೆ, ಯಿಂದ ನುಹತ್ತತ್ವದಿ 

ಸಾರತತ್ವನೆಂಬುದೇರ್ಷಟ್ಟ್ಯ ಸು 

'ಇಯಿತು ಅ.ಕೆಂಕಾರ ನೈಕಾರಿಕ ತೈಜಸ 

ಸ ಅಹಂಳಾರವೆನ) ಕಲಿ ಮೂರಹಂ- 

) ಮೂರು ರುಗ್ರರೂಪಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಾಯು 
ಂದುದಯಿಸಿವರು 

ರಿಕ ಅಹಂಕಾರದಿ ದೇನತಾ ದೇಹ ಮನಸು 

ದಿಂದ ದೆಶೇಂದ್ರಿಯ ಹುಟ್ಟತು 

ಭೂತ ಪಂಣಕವ)ು ಪಂಡಕನ್ಕಾತ್ರಗಳು 

'ಸಾಹೆಂಕಾರದಿಂದುತ್ತೃನ್ನ ವಾದುಷ್ಟ 

ಮಿಳಿತ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನನ್ನೆ ಸೇರಿ 

ನು ಪದ್ಮನಾಭರೂಸದಿಂದ ಶಯನ ಗೈದನು 

ಲೋಕೋದ್ಲಾರ ಹರಿಯ ಎ. ನಾಭಿಯೋಳು ಪದ್ಧ 

ರಿ ಪದುಮುದಲ್ಲಿ ಸದ್ಧು ಸಂಭವನ ಸೃಜಿಸಿದ 

ರಂತರ್ಯಾಮಿ ಸಕಲ ಜೀವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಗೈಸಿ 

ಯೋಗ್ಯತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುಕಿರುವನು 

ಜೀನ ಉರ್ಯವು ಪಂಜನಿಂಶತಿ ತ್ವ ಈ 

ದಟೆ ಕಾರ್ಯನಡೆಯುತಿರುವುದು 

ua 

WH 

Wut 

(| ೬ || 

11೬! 

11೮1 

ತನ್ನಾತ್ರದಿಂದ ಆಕಾಶ ಹುಟ್ಟೃತು ವಾಯುಹುಟ್ಟ್ಯತು 

೯ ತನ್ಯಾತ್ರದಿ | ರೂಪ ತನ್ಮಾತ್ರದಿ ಅಗ್ನಿ ಭೂತ ಹುಟ್ಟಿತು 

ರಸ ತನ್ಮಾತ್ರದಿ ಅಪ್ಪು ಹುಟ್ಟ್ಯತು || ೯1 



ಸೃಥ್ಟ್ವಿ ಹುಟ್ಟತು ಗಂಧ ತನ್ಮಾಶ್ರದಿಂದಲಿ 

ಈ ಪರಿ ವಿರಾಜದಿಂದುದಯಿಸಿದವು ಆಕಾಶ 

ಕೊಂಡೆ ಶಬ್ದಗುಣವು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು 
ಅಹದು ವಾಯುವಿಗೆ ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶವೆರಡು ಗುಣಗಳು 

ತೋರುತಿರ್ಪದಗ್ನಿ ಶಬ್ದಸ್ಸರ್ಶ ರೂಸಗುಣಗಳು 

ಅಪ್ರ್ರಗಿಹುದು ಶಬ್ದಸ್ಫರ್ಶ ರೂಸರಸ 

ಗುಣ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧವೈದು 

ಪೃಥ್ವ್ವಿಗುಣವು ಈಸರಿ ಭೂತಪಂಜಕಗಳ ಅರಿವುದು 

ಸಂಡಭೂತಗಳು ತಮ್ಮು ಸಾ ಂಶಗಳೆ ಭಾಗಗೈ ಸಿ ಪ್ರ- 

ಪಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕಿಶ್ತಪರಿಯದೆಂತೆನೆ ಅಕಾಶ 
ದರ್ಥಭಾಗ ಛೂಕ ಸ್ರೇತ ನಿಶಾಹಗಳಿಗೂ ಉಳಿ 
ದರ್ಥಡೊೊಳ್ ಪಾದ ಸಾದನನ್ನೆ ಜೀನಕೋಟಗೂ 

ನಾಯು ತನ್ನರ್ಧಭಾಗ ಪಕ್ಷಿ ಸನ್ನ ಸೈ ಗಾದಿಗಳಿಗೂ 
ಮಿಕೃರ್ಧಜೊಳು ನಾದಭಾಗ ಜೀವಕೋಟಗೂ 
ಅಗ್ನಿ ತನ್ನ ರ್ಧಭಾಗ ದೇವಖೆ ಸಿಗಳಿಗೂ 
ಮಿಕ ಟರ್ಧದೊ ಳ್ ಪಾದಭಾಗ ಜೀನಕೋಟಗೂ 

ಅಪ್ಪು ತನ್ನರ್ಧಂಶ ಜಲಚರ ಸ್ಪಾಣಗಳಿಗು 
ಮಿಕ್ಶರ್ಧದೋಳ್ ನಾದ ಭಾಗಜೀನಕೋಟಗೂ 
ಪೃಥ್ವಿ ತನ್ನ ರ್ಥಂಶ ಜಡಜೀನಳೋಟಗೂ ಮಿಕ 
ರ್ಭದೊಳ್ ಸಾದಭಾಗ ಜೀವಕೋಟಗೂ 

ಸೃಢ್ವ್ವಿ ಅಸ್ತ್ರ ತೇಜೋ ವಾಯು ಆಕಾಶಗಳು ಸೂಕ್ಷ ಒರೂಪದಿಂಜಿಂಡೆರಡಾದವು 
ಆಕಾಶ ತನ ರ್ಭಾಂಶದ ನ ಧು ಛಿ ನಾಯ್ವಗ್ಸಿ ಅಪ್ಪ ಸೃಥ್ಟಿ ಗಳಿ 

ಬ ಸ್ವಾಂಶ ಅಂತಃಕರಣನೆನಿಸಿತು 

ನಾಯ? ಸ್ಟಾಂಶದಿಂದುದಾನವೆಂದಿನಿಸಿ ಮಿಕ ಸೃಥ್ಟ್ಯ್ಯಸ್ತೆ ಜಾಕಾಶಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಚಲನಕೊಟ್ಟ ತು 



4 ತಲ ತಗ ಸತುವು WB Nw Way 

ಸಿ ನಾಯ್ಯಾಕಾಶ ಅಪ್ಪು ಸೃಥ್ವಿಗುಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿತು 

ಎ ತನ್ನ ಸ್ವಾಂಶದಿಂ ರಸವೆಂದೆನಿಸಿ ಮಿಕ್ಕ 

ಯ್ಚಾಕಾಶಾಗ್ಗಿ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ದ್ರವ ಕೊಟ್ಟತು 

ಥ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಟಾಂಶದಿಂ ಗಿಂಧನೆಂದೆನಿಸಿ ಮಿಕ್ಕ 

ಶೀ ಜವಾಯ್ಯ್ಯಾಇ4ಶಕೆ ಕರಿಣ ಕೊಟ್ಟೃತು 

ಇತ ಸೆಂಜಳಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯೋಜಾತ ನಾಮದೇವ 

ಕೋರ ತತ್ಪುರುಷ ಈಶಾನರೂಪವು 

ನಿಷ್ಠಾ ನರಾಗಿ ಅವಿರಂತರ್ಯಾ$ಯರಾಗಿ 

ರುದ್ಧಾದಿ ಐದು ಭಗವನ್ಮೂರ್ತಿ ಇರುವುದು 

ಮ ರೂಪ ವರ್ಣ ಗ.ಣ ಸ್ವಭಾನ ತೇಜ 

ಮುಖ ದೀನರ ಶಕ್ತಿ ಅಕ್ಷರ ಕ್ರೀಯಾ 

ಬೀ ಹತ್ತು ಗುಣಗಳು ಭೂತ ಒಂದಕ್ಕೈ ತಿಳಿದು 

ಪಾಸನ ಮಾಳ್ಟುದೂ ಬುಧರು ಎಲ್ಲರು 

ಮನೇ ಅಕಾಶ ರೂನ ಹಿಟ್ಟು ಬಾವ ಬಯಲು 

ರ್ಣ ಕಪ್ಪು ಗುಣಶಬ್ದ ಕ್ರಿಯ ಅನುಗ್ರಹ 

ಖಖನಮೇ ಈಶಾನ ದೇವತೆ ಸರಶಿನಶಕ್ತಿ 

ರಾಶಕ್ತಿ ಅಕ್ಷರನೇ ನಾದವು 

ಇದು ವಾಯುರೂಪ ಷಟ್ಕೋಣ ನರ್ಣನೀಲ 

ಭಾವಹಲನ ಗುಣವು ಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಚಾರ 

ಖಖ ತತ್ಪುರುಷ ಬೇನತೆ ಸದಾಶಿವನ ಶಕ್ತಿ 

'ಕ್ಷರ ಬಿಂದುವೆನಿಪುದು 

ಇವು ಅಗ್ಲಿರೂಪ ಮುಕ್ಕೋಣ ವರ್ಣ ರಕ್ತನರ್ಣ 

ಇನ ಉಷ್ಕ್ಯ ಗುಣ ತೇಜ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಾರ 

ುಂಖ ಅಘೋರ ದೇವತೆ ರುದ್ರ ಶಕ್ತಿಪಾರ್ವತಿ 
ಕರ ಮಕಾರ 

1 ೧೬ 1 

॥ ೧೭ 1 

1 ೧೬1 

೪ ೨೦ 

॥ ೨೧ 

1 ೨೨ 



ನಾಮ ಅಪ್ಪು ರೊಪ ಆರ್ಥೇಂದು ಶ್ರೇ (ವರ್ಣ 

ಸ ಕೈ ಭಾನದ್ರ ನ ಗುಣ ಮಾಧುರ್ಯ 

ಕಯರಸ ಮುಖವಾಮಡೇನ ಗೇಚತೆ 

ವನು ಶಕ್ತಿ ಅಕ್ಷರ ಉಕಾರ ಎಂದು ಸೇಳ್ವ ರು 

ನಾನುವೇ ಪೃಥ್ವಿರೂಗ ಚತುಷ್ಕೊೋಣ ವರ್ಣ 

ಹೇನು ಸ್ವಭಾವನೇ ಕೆರಿಣ ಕ್ರಿಯಸೃಷ್ಟಿ 

ಗ.ಣವೆ ಗ ಮುಖ ಸದ್ಯೋಜಾತ ದೇ ತೆ 

ಬ್ರಹ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅಕ್ಷರ ಅಕಾರವು' 

ಉಕ್ತ ರೀತಿ ಹತ್ತು ಗುಣಗಳೊಳ್ ಭೂತಿ ಒಂದ... 

ಕ್ರೈ ತಿಳಿದು ಈ ಜ್ಞಾ ನೇಂದ್ರಿಗ'ಗಳೆಂತಾಬವು 

ಎಂದರಿನ್ರದು | ಆಕಾಶ ಸನಮಾನಃಾಂತ ಅಗ್ನಿಯು 

ಮುಖ್ಯಾಂಶದಿರೆ ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯ ಹುಟ್ಟಿ ತೋರುತಿರು: 

ವಾಯುಸನಾನಾಂಶ ಬಂದು ಅಗ್ನಿ ಮುಖ್ಯಾ ಂಶದಿರೆ 

ತ್ವಗೇಂದ್ರಿಯನ್ಪ ತಾನೆ ಕೋರುತಿರುವುದು 

ತಪ್ಪ ಸಮಾನಃಂಶ ಬಂದು ಅಗ್ನಿ ನು ಖ್ಯಾಂಶದಿರೆ 

ಜಿಹ್ಹೇಂದ್ರಿಯವು PE 

ಸೃಥ್ವಿ ಸಮಾನಾಂಶ ಬಂದು ಅಗ್ಲಿ ನಖಖ್ಯಾಂಶದಿರೆ 

ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ತಾನಿ ತೋರುತಿರುವುದು 

ಅಗ್ನಿ ಸ್ಕ್ಯಾಂಶದಿಂದ ಹಕ್ಷ'ಸೇಂದ್ರಿಯನೆಂಒ೨ 
ಹಿಂದಿಯೇ ಈ ವಿವರ ಸೇರುವುದು 

ಪೃಥಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶದೆ೧ಡನೆ ಅಕಾಶ ಸಮಾಂಶ ಸೇರೆ 
ವಾಗ್ಗೇಂದ್ರಿಯನೆ ತಾನೆ ತೋರುಕಿರುವುದು ಸೃಥ್ವಿ 
ಮುಖ್ಯಾಂಶದೊಡನಿ ವಾಯು ಸಮಾಂಶ ಸೇರೆ 
ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯನ್ತು ತಾನೆ ಕೋರುವುದು 

ಸೃಷ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಾಂಕದೊಡನೆ ಅಗ್ನಿ ಸಮಾಂಶ ಸೇರೆ 
ಪಾಡೇಂದ್ರಿಯವು ಸಾನೆ ತೋರುತಿರುವುಗು 



ನುಖ್ಯಾಂಶದೊಡನೆ ಅಪ್ಪು ಸನಕಾನಾಂಶ ಸೇರೆ 

೦ದ್ರಿಯವಿಂದು ಕೋರುತಿರ್ಪುದು 1 ೨೯ ॥ 

ಸ್ಹಾಂಶನೇ ಗುಹ್ಕೇಂದ್ರಿಯನೆಂದು ಪೂ 

' ರೀತಿ ಗಣನೆ ತಠ.ನುದು ಈರೀತಿ 

೦ದ್ರಿಯ/1ಳೆಲ್ಲ ಪೃಥ್ಮಿತತ್ವದಿಂದಲೇ 

1 ಬೆಳಗ. ಕಿರುಪ್ಪದ 1೩೦೬ 

ಸನೆಕಾನಾಂಶ ಅಪ್ಪು ಮು ಖ್ಯಾಂಶದಿರಿ ಶಬ್ದ 

೨ ಸ್ವಯಾಂಶದಿ ಅಪ್ಪು ಮುಖ್ಯಾಂಶದಿ 

ತೋರ್ಪುದು | ಅಗ್ನಿ ಸಮಾನಾಂಶ ಅಪ್ಪು ಮು 

ಶದಿ ರೂನೆಗಂಧನಹುಟ ಸೃಥ್ಟಿ ಸಮಾಂಶ ಅಪ್ಪು 

ಮುಖ್ಯಾಂಶದಿಂದಲೆ- ॥೩೧॥ 

ಸ್ಮಯಾಂಶನೇ ರಸವು ಎಂದೆನಿಸಿತು 

ತ್ರ ನಂಜಕಳ್ಳೈ ಮೂಲ ಅಪ್ಪುತತ್ವನು 

ಕಾದಿ ಪಂಚಗಳ | ಮುಂನೆ ನಿವರಿಸಿಹುದು 

ಖತತ್ವವೇ ಅದಕೆ ಮುಖ್ಯಕಾರಣ ೩೨ ॥ 

NN ಮುಖ್ಯಾಂಶದೊಳು ಆಾಇಶಸಮಾನಾಂಶ 

ಸಮಾನ ವಾಯುನೆಂತೆಂದೇರ್ಪಟ್ಟತು 

೨೨ ಮುಖ್ಯಾಂಶಬೊಡಸೆ ಅಗ್ನಿ ಸಮಾನಾಂಶ ಸೇರಿ 

"ವಾಯು ಎಂತೆಂದೇರ್ಪಟ್ಟತು Il ೩೩ | 

ಸನ ಮುಖಾಂಶದೊಳು | ಅಪ್ಪ್ರುಸನರಾನಾಂಶಸೇರೆ 

ನ ವಾಯುನೆಂತೆಂದೇ ಪಃ ಟ್ವೃತು ವಾಯು 

ಖ್ಯಾಂಶದೊಡನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸವನಾನಾಂಶ ಸೇರಲು 

/ಇವಾಯು ಉತ್ಪನ್ನ ವಾಯಿತು ॥ ೩೪ | 

ಬುವಿನ ಸ್ವಯಾಂಶನೇ ಉದಾಸನಾಯೂನೆನಿಸಿತು 

೦ಜೆ ನಿಚಿರಿಸುನುದು ಜ್ಞಾನ ಸಂಜಕ | ಈ ಜ್ಞ್ಯಾನ 

ಜಕಳ್ಳೆ ಆಕಾಶ ತತ್ವವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದು 

ರು ಹೇಳ್ಳೆರು il ೩೫ | 



ಕಾಶ ಮುಖ್ಯಾಂಶದಿ ವಾಯು ಸಮಾನಾಂಶ ಸೇರಿ 

ಇಗಲೆ ನುನಸು ಎಂಟುವದು ಹುಟ್ಟಿತು 

'ಕಾಶ ನಖಖ್ಯಾಂಶದಿ ಅಗ್ನಿ ಸವಮಾನಇಂಶ ಸೇರಿ 

ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬುದು ಗೋಜರನಾಯಿತು ॥ &೬ 

'ಕಾಶಮುಖ್ಯಾಂಶ ಹೊಳು ಅಪ್ಪು ಸಮಾನಾಂಶ 

ರೆ ಚಿತ್ತನೆಂಬುವದು ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು 

ಕಾಶ ಮುಖ್ಯಾಂಶದೊಳು ಪೃಥ್ವಿ ಸನತಾನಾಂಶ 

ರಿ ಅಹಂಕಾರನೆಂಬು ಡೇರ್ಪಟ್ಟ ತು | ೩೭ 

3ಕಾಶಸ್ವಾಂಶವೇ ಕತಗೃತ್ವನೆಂಬಿನಿಸಿತು 

೫ ಪರಿಯ ತಿಳಿವುದು ಜ್ಞಾನ ಪಂಚಕ 

ಸ್ಲ್ಯಾನೇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಜ ತನ್ಕಾ 

ಕೃಗಳಿಗೆ | ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾದಿಭೌತಿಕ ದೇವತೆಗಳ ತಿಳಿವುದು | ೩೭ 

ಕಂತದೊಳು ಪ್ರಾಣನೂ ಶ್ಯಾಸೋಛ್ಯ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುವ 
ಶಪಾನ ಗುದದೊಳಿದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ 

ಅನ್ನ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾನನು ಉದ್ದಾರ ಮಾಳ್ಬೆ ಉದಾನನು 

ಶಿಖಿನಖದಿ ಜೀಹವ್ಯಾಸ್ತ ನಾಗಿಹ ಸಮಾನನು | ೩೪ 

ಚತುರ್ನಿಧ ಅನ್ನಗಳಟ್ಟು ಭಾಗಗೈಸಿ ನಾಡಿಗಳಿಗೆ 

ಸಾಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯವು ಸವತಾನನಿಂದಲೆ 

ಅನ್ನದೊಳು ರಸಾಂಶಸಾರ ನಿಸ್ಸ್ಯಾರಾಂಶ 

ನೆಂದು ರಸವು ತ್ರಿನಿಧನಾಗಿ ತೋರುತಿರ್ಪುದು ॥ ೪೦ 

ಪ್ರಾಣಧಾರಣೆಗೆ ಅನ್ನದ ರಸಾಂಶನೇ ಮುಖ್ಯ 

ಮಧ್ಯಮಾಂಶ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ನಿಸಾರ ಮಲಕ್ಕೆ 

ಉದಕದ ರಸಾಂಶನೆೇ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮದ್ಯ 

ಮಾಂಶ ರಕ್ಕವಾಗಿ ನಿಸಾ ರ ಮೂತ್ರಾದಿಗೂ Il wc 

ಸರ್ಪಿ ರಸಾಂಶವೆೇ ಕಾಂತಿಗೂ ಮಧ್ಯಮಾಂಶ 

ಮಾಂಸ ನಿಸಾ ರಾಂಶ ಅಸ್ಲಿಚರ್ನುಗಳಿಗೂ 



ಸೀತಿ ರಸಸಾರ ನಿಸ್ಸಾರ ಭಾಗನ ಸ್ಕೂಲ 

ಹಳಕುಸಜಯ ವಾಗಿರುವುದು il ೪೨ | 

'ನಾಧಿ ದ್ವಾರದಿಂ ಬಂದ ಅಂತ8ಕರಣ ಕಾರ್ಯ 

ಗೀನೆಂದು ಚಿಂತಿಸುವುದು ಸಮಾನವಾಯುು 

ಂದು ಶ್ರೋತ್ರೈ(ಂದ್ರಿಯ ದ್ದಾರ ಸಳಲಶಬ್ಬ ವಸ್ಥೆ 

ರಿಬು ನಾಗೇಂದ್ರಿಯ ದ್ವಾರ ವಹನ ನಡೆವುದು || ೪೩ | 

ಕಿನಸಿನೊಡಲೆ ಕೂಡಿ ಉದಾನವನಾಯೂನಿಗೆ ಬಂದು 

[ಗೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶ ತಿಳಿವುದು ಸ್ಪರ್ಶ ತಿಳಿ. 

ನಂತರ ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯದ ಜಬ್ಬಾರ ಸಕಲ 

ಇರ್ಯಗಳನೆ ಶೆ ನಾಡುತಿರುವುದು 1 ೪೪ ' 

ಬದ್ದಿ ಯೊಡನೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾನವಾಯುವಿಗೆ ಬಂದು 
ಕಕ್ಷುಷೇಂದ್ರಿಯದ ದ್ವಾರ ರೂಪ ತೋರ್ಪ್ರಡು 
ಓಪಶಿಳಿದ ನಂತರ ಪಾಣೇಂದ್ರಿಯ* ದ್ವಾರದಿಂದ 

ಕಲ ಗಮನಾದಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ॥ ೪೫ 

ಕಿತ್ತಸಂಗಡದಿ ಕೂಡಿ ಅಸಾನವಾಯುನಿಗೆ 

ನಂದು ಜಿಹ್ಟೇಂದ್ರಿಯ ದ್ವಾರದಿಂದ ರಸವು ತಿಳಿ 

ತಿಮೆ ಕಸವು ತಿಳಿದನಂತರ ಪಾಯ 

ಇಂದ್ರಿಯದ್ವಾರ ಮುಲನಿಸರ್ಜನ ॥ ೪೬ 

ಅಹಂಕಾಗದಿ ಬಂದು ಪ್ರಾಣವಾಯುನಿಸೊಡನೆ ಸೇರಿ 
ಫ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ದ್ವಾರದಿಂದ ಗಂಧ ತಿಳಿವುದು 

ಗಂಧ ಜ್ಮಾನದನಂತರ ಗುಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯದ ದಾರೆ 

ಸಂಬಂಧಾದಿ ಭೋಗವಾಗುವದು ॥ ೪೭ 

ಸುಖಿಯಾಗಿ ದುಖಿಯಾಗಿ ಕರ್ತ್ಮೃವಾಗಿ ಭೋಕ್ತನಾಗಿ 

ಜಾತಿನಾಮ ನರ್ಣಾಶ್ರನಕಾಚಾರದಿಂದಲಿ 

ಸಾಧನ ಮಾಡುತಿರಲು ಸದ್ಗುರೂಸಡೇಶನಾಗೆ 

ಜಗದ್ಗುರು ಪ್ರಾಣನಕೃಸೆಯು ಆಹೋದು ॥ ೪ 



ಶ್ರವಣವ.ನನವಾಗಿ ತನ್ನ ದೇಹಕಾರ್ಯ 

ತನ್ನ ದಲ್ಲವೆಂಬಸು ಸಂಧಾನವೇ ನಾಡುಕಿರಲು 

ಭಗವದನುಗ್ರಹದಿ ತನ್ನ ಸಂಚಿತಾಗಾಮಿ 

ಕ್ಷಯಿಸಿ ಪ್ರಾರಬ್ದ ಭೋಗ ಮಾಡಂಕಲಿರುವನು 

ಪ್ರಾರಬ್ಧ ನಾಶದಿಂದ ಡೇಜವಿರ್ಯೊೋಗ ಇಲದಲ್ಲಿ 

ಸರ್ವತತ್ವಕಾರ್ಯನೆಲ್ಲ ಲಯ ವಾಗೋದು 

ಅಕಾಶ ಅಗ್ಕಿ ಗೂ ನಿಯೋಗಕಾಲ ಬರಲು 

ಆಕಾಶತತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಸೈರ)ತಿರೆ ಶ್ರೋತ್ರ ಲಯವು 

ನಾಯುನಿಗೂ ಅಗ್ನಿಗೂ ನಿಯೋಗಕಾಲ ಬರಲು 

ವಾಯುತತ್ವದಲ್ಲಿ ವಾಯುಸೇರೆ ಶ್ವಗೇಂದ್ರಿಯನೆ ತಾನೇ 

ಲಯವನೈದುವದು ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಅಗ್ನಿಗೂ 

ನಿಯೋಗ ಕಾಲ ಬರಲ) ಅಪ್ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಸ್ ಸೇರೆ 
ಜಿಹ್ಹೇಂದ್ರಿಯ ವೆ ಲಯನನೈದಿತು 

ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಅಗ್ನಿಗೂ ನಿಯೋಗ ಕಾಲಬರಲು 
ಪೃಥ್ವಿತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೃಢ್ವಿಸೇರೆ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯನೆ 
ಲಯವನೈದಿತು ಅಗ್ನಿ ಸ್ವಯಾಂಶನೆ ಹಕ್ಷುಸೇಂ.. 
ದ್ರಿಯಪ್ಛ ತನ್ನ ತತ್ವ ನ” ತಾನೆ ಲಯವನೈದಿತು 

ಆಕಾಶ ಪ ಥ್ಲಿಗೂ ನಿಯೋಗ ಕಾಲ ಬರಲು ಆಕಾಶಶತತ್ಸ 
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೇರೆ ವ್ಯಾಕುಲಯನನೈದಿತು ವಾಯು 
ವಿಗೂ ಸ ಥ್ಥಿಗೂ ವಿಯೋಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಯು 

12೫ 

॥ ೫ 

॥ ಶಿ1 

ತತ್ವದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಸೇರಿ ಫ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯನೆ ಲಯನೆಸೈದಿತ, ॥ ಶಿ 

ಅಗಿ ಗೂ ಸ್ಥ ಥಿಗೂ ನಿಯೋಗಕಾಲಬರಲು ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ತರಲಿ 
Rr ಸೇರೆ ಸಾದಲಯನಕ್ಸೈದಿಕು ಅಸಗೂ ಪ ಪೃ 
ಥಿ ಗೂ ನಿಯೋಗಕಾಲ ಬರಲು ಅಪ್ ತತ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸೇರೆ ಪಾಯು ಇಂದ್ರಿಯನೆ ಲಯವ ಸೈದಿತು H a 



| ಸ್ವಯಕಾಂಶನೇ ಗುಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯವು ತಾನೆ ತನ್ನ 

ಛಿ ಲಯನನ್ಸೈದಿ ತು ಆಕಾಶ ಅನ್ಲಿಗೂ 

ಗಳಾಲ ಬರಲು ಆಕಾಶತತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಳಾಕ ಸೇರಿ 

ುಯವನೆ ೈದಿತು ॥ ೫೫ ೫ 

ನಿಗೂ ಅಸ್ಪಿಗೂ ವಿಯೋಗಕಾಲಬರಲು 

ಖತತ್ವದಲ್ಲಿ ವಾಯಸೇರಿ ಸ್ಪರ್ಶ 

ನನ್ಸೈಬಿತು ಅಗ್ಗಿ ಗೂ ಅಪ್ಪಿಗೂ ನಿಯೋಗ ಕಾಲಬರಲು 

1ತ್ತ್ನ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರೆ ರೂಸಲಯವಾಯಿಕು ॥ ೫೬ ॥ 

[ಗೂ ಅಪ್ಪಿಗೂ ವಿಯೋಗ ಕಾಲಬರಲು 

ತತ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರೆ ಗಂಧ ಲ- 

ನೈದಿತು ಅಪ್ಸ್ಟಯಾಂಶನೇ ರಸನೆಂಚಿನಿಸಿ 

ತನ್ನ್ಮ ತ್ನ ೈಬೊಳು ಲಯವನೈದಿತು ॥ ೫೭ ॥ 

ಕ ವಾಯುವಿಗೂ ನಿಯೋಗಕಾಲ ಬರಲು 

*ತತ್ತ್ಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೇರ ಸಮಾನವಾಯು 

ನಸೈದಿತು ಅಗ್ನಿಗೂ ಮಾಯುನಿಗೂ ವಿ 

ಗಕಾಲ ಬರಲು ಅಗ್ನಿ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸಶಿ 

ವ್ಯಾನವಾಯ'ು ಲಯವನೈದಿತು | ೫೮ ॥ 

ಸೂ ವಾಯುನಿಗೂ ನಿಯೋಗಿಕಾಲ ಬರಲು 

ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುಸೇರೆ ಅಪಾನವಾಯು ಅಯವಸ್ಸೈದಿ ತು 

ಖಿ ಸ್ವಯಾಂಶವೇ ಉದಾನವಾಯುವೆಂದಿನಿಸಿ ಕಿಎನೆ 

ತತ್ವದೊಳು ಲಯವನೈದಿತು bur Nh 

ರಿಕಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ನಿಯೋಗಕಾಲ ಬರಲು ವಾಯುಶತ್ವದಲ್ಲಿ 

ಖಸೇರೆ ಮನಸು ಲಯವನೈದಿತು ಅಗಿ ಅಕಾಶಕ್ಯೂ 

£ಗಳಾಲ ಬರಲು ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಕೆ 

ಕ ಲಯನನೈದಿತು lio NH 

) ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ವಿಯೋಗಕಾಲ ಬರಲು ಅಪ್ಪು ತತ್ವ 

ವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರೆ ಚಿತ್ತಲಯವನೈದಿತು 



ಟಗ IU) we ಗ) 

ಕೃಥ್ರ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ನಿಯೋಗ ಕಾಲಬರಲು ಸೃಥ್ಟಿತತ್ವ 

ಯಲ್ಲಿ ಸೇರೆ ಅಹಂಕಾರ ಲಯನನೈದಿತು || ಹ! ಸೃಷ್ಟಿ 
ನೃಢ್ವ್ಯಿಗೂ ವಾಯುವಏಗೂ ನಿಯೋಗಕಾಲ ಬರಲು ಸೃಥ್ಟಿ ತತ್ವೈ! 

ಸೃಥ್ಟಿಸ್ಕೇರೆ ಪ್ರಾಣಲಯವನೈದಿತು ಸೃುಥ್ವಿ ಅನ್ಬಿನನ್ಲಿ ಲಯ 

ಅಪ" ಅಗಿ ಯೊಳು ಲಯ ಅಗ್ನಿ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಲಯ 

ನಾಯು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಲಯನು | ೬. 

ಆಕಾಶ ತಾಮಸಾಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದಹಂಕಾರಬಲ್ಲಿ 
ಮೂಲ ಅಹಂಕಾರದಿ ಮೂಲ ಅಹಂಕಾರವು ನುಹ- 

ತ್ವತ್ವದಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಉದರದ್ವಾರ ಶ್ರೀ 
ಹರಿಯ ಉದರವು 1೬ 

ನಿಷಯನೈಉಗ್ಯಕೆ ಹೃಸೀಕೆಶನ ಜಯವು ಬೀಕು 

ವಿಷಯ ಲಂಬಿಸಿಹುದೆಂದು ಕ್ಷಮೆಯ ತಾಳು ಟು 

ಕೃಷಿಯ ಮಾಡಿ ಒಂದೆ ಬರೆದ ಸಂಚೀಕರಣ 

ನಿಷಯದೊಳು ವಿಷಮಪ್ರಾ ಸವಿದ್ದರೂ ಭೂಹಿಸುವುದು. ॥ ಹ 

ಹರಿಯ ಉದರ ಸೇರುವ ಪರಿಯ ಅಯನ ಚಿಂತಿಸುವಗೆ 
ಪಡವಿಯನೀವ ಶ್ರೀ ನೇಂಕಟೇಶನು ಸರ್ವ ತತ್ವ ರಂ- 
ತರದಿ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ನಿರ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ 
ಕಾರ್ಯಗಳೂಳಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುತಿರ್ಸ ॥ ೬ 

ಕಾಂಬೋಧಿ ತಾಳ -. 1 

ಯಜನವಾಗಲಿ ನಾನು ಭುಜಿಸುವುದು ಬಲ್ಲಿ 1 

ಅಜಪಿತನೆ ಅದರ ಅನುಸೆಂಧಾನನನು ಅರಿಯೆ Il ಆ. 

ದೇಹನೆಂಬುದೆ ಯಜ ಶಾಲೆಯಾಗಿ 
ARN NH hk ಇನ್ NANA 



ಕನೀಯಾಗ್ಸಿಯು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೃಜಯದೊೊಳು 
೯ ಸತಿ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿ ಯು ಸುನಾಭಿಯಲ್ಲಿ 1೧ 

ಇಳುಕ್ಷಿಯೊಳು ಸುರಭಿ ಉತ್ತರ 
ಯೊಳು ಸೋನಾಗ್ಸಿ ಅರಿ ಪಂಜಾಗ್ಟಿ ಯೊಳು 
ಇದಿ ಪ್ರಾಣಾದಿ ಸಂಹರೂಪಗಳು ತಹ ಉದ್ದಾ ತಾದಿ 
) ಕ್ಳುಗಳಾಗಿ ನಿಂಕಿಹರೆಂದು 1೨ 

ಸತಿಯ ಕೊಡತಕ್ಕ ಶೃಕ್ಶೃ ವಗಳು ಬಾಹುಗಳು 
ಭೋಜ್ಯನಸ್ತು ನೆಲ್ಲ ಆಹುಕಿಯು 
ಕಗತ ತತ್ತ್ವರು ಸರಮಾತ್ಮ ಭ್ರಾಹ್ಮಣರು 
ಕ ದೀಕ್ಷಿತರು ಬುದ್ಧಿ ತತ್ಸೃತ್ಸಿ ೩ 

ಂಮುಮತಾದಿ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು 

ಶಯಜ್ಯ್ಞ್ಯದ ಯೂಪಸ್ಸಂಭದ ಸಳುಗಳು 

(ರಹ ಬಹ ನೀರಡಿಕೆಯು ಕುಡಿದ ನೀರೆಲ್ಲವು 

ಜನಕಾರ್ಯದ ಮಧ್ಯ ಪರಿಸಿಂ ಜಾಮಿ Wl ೪ 

ಸ್ಯ್ಯಾದರನುಸಂಧಾನನನೆ ಕೊಡವ ಕಂಡ್ಯ 

ಷ್ಟೃಮೂರುತಿ ಫಶೀನೇಂಕಟೇಶ 

ಸಯೆನ್ನೊ ಳಗಿಲ್ಲ ಉರಗಾದ್ರಿಮಾಸನಿರ್ಕ ಲ 
ಇಟ್ಟೆ ಹೊರೆವುದು ನಿನಗೆ ತುಸ್ಮವಾಗಲಿ ದೀವ | 

ಇಲೆ 

ಹಿ ಸಿರಿ ಉರಗಾದ್ರಿಾಸ ನಿಶಲನೇ 

ದ್ಭ್ಧದಯಾಂತರಾತ್ಮ್ರ ನಿಠಲನೆ ಸಲಹೆ ಣ 1 

(ಹದಲಿ ನಲಿವ ತಾಂಡನಕೃಷ್ಣ ನಿಶಲನೆ 

ಸ್ಕೃ ಭಕುತರ ಮನೋಭೀಷ್ಟ ನನೆ ಸಲಿಸಯ್ಯ | 



ವಂದಿಪೆ ತಂಟಿ ನೇಂಕಟೇಶನಿರಲ 

ಬಂದು ದಯನೀಯೋ ಜಯಾ ಪತಿವಿಠಲ 

ಬಂಧನೋಣಕ ಶಾಂತೀಶವಿರಲನೆ ನಿನ್ನ 

ಸಂದಭಕು ತರ ಕಾಯ್ವ ಗಜನರದವಿಠಲ 

ಶೇಷಶಯನ ನಿಶಲ ದೋಸಿರೂಕಿಸು ಕಳೆದು 

ಮನದಾಯಾಸ ಸಲಿಸಯ್ಯ ಹರಿವಿರಲ 

ಶೈಶನದಿ ಕಾಯ್ದಂತೆ ಧೃವನರದನಿಕಲನೆ 

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಗ ರುವಾಸುದೇವನಿರಲ 

ವರದಲಕ್ಷ್ಮೀ(ರಮಣವಿರಲಬನೆ ಎನ್ನ 

ಅನಿದ್ಯವನೆ ಹರಿಸೊ ಪ್ರನಸ್ಯಮ್ನ ವಿಠಲ 

ಸಪರನ.ಪುರುಷಾ ನರದ ನೇಂಕಟೇಶ ನಿಶಲಸಿ 

ಪರಮಸಾಧನ ನೀಡೋ ಸುಚ್ಛ್ವಾನನಿರಲ 

ಶೀೀನಾಥನಿಶಲ ತೈಜಸನು ನೀನೆ 

ದೀನರಕ್ಷಕ ಭಾರಕೀಶಬ್ರಯವಿರಲ 

ಪಂಮಪಾವನ ಕಾಯೊ ವರಹೆವನಿರಲಮೂರ್ತೆ 

ವರಮಂತಿಯ ನೀಡೋ ಅನಂದಮಯವಿರಲ 

ವಿಜಾ ನಮುಯ ಮನಣಜ ಅಜ್ಞ್ಯ ನನನು ಹರಿಸೊ ಸ. 

ರಜ ನೀನೆ ಶ್ರೀಪ್ರಾಜ್ಞ್ಜವಿಕಲನೆ 

ಯಜ ಭುಗ್ಯಜ್ಞ ಸಾಧಕನು ನೀ 

ಜಗಗ್ಭರಿತನಿರಲನೆ ನೀನೆನ್ನ ಸಕಹೋ 

ಶುದ್ಧ ಮೂರುತಿ ಶ್ರೀ ನಿಜ್ಞಾನನುಯ ವಿರಲ 

ಸರ್ವಕಾರ್ಯದಿ ಮನಶುದ್ಧಿಯ ನೀಡೊ 

ಮಧ್ವಗುರು ತ್ರೀಕೃಷ್ಣಜ್ಜಿ ಸಾಯನ ನಿತಲ 

ಮದ್ಭಾರಸಿಳುಕಿ ನೀ ಉದ್ಭ್ರಾರನಾಡೊ 

ಕ 

ನಷ್ಟ 

ರಕ್ಷಿಸೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ!ಶನಿಕಲಣಿ ಎನ್ನ ಮನ 

ದಜಕಿಯೊಳು ನೆಲಿಸೊ ಪೀನೇಂಕಟೇಕವಿಶಲ 



ಹೂಳು ಬ್ರಹಸ್ಟಾಂಡ ರಕ್ಷಿಸ ತ್ರೀರಸುಣನಿರಲ 
ಬಾಸದಾಸ್ಯನ ಬೀರಿ | ೪ 

ಜನಪ್ರೀಯ ಶ್ರೀನರನವಿರಲಚಿೀೀಬೂ 
ತಾರಿ ಪನ್ನ ೦೧ ಶೆಯನವಿರಲ 
ಸೋದಾರಿ ದಮೋದರವಿರಲನೆ 

ಸರ್ಗುರು ಗೋನಿಂಜವಿರಲಖಾಓ ॥ ೧೦ 

5೦ಡೆ ಮುದ್ದುಮೋಹನ್ನ ನಿರಲಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀ 
'ಗಾದ್ರಿ ವಾಸ ಏಿರಲಸ್ವ್ವಾನಿ) 

ರಿಗೆ ಆಯುಜಾಣ್ಣನ ಸಂಪತ್ 

ಸಾಧನೆಗಳಿತ)ಿ ಸಲಹೆ as 

ಸ್ಯಾಜಿ ಇಳ ಎ. 

ಉರಗಾದ್ರಿ ನಾಸ ಬರಲ |. 

ಹಿ ಪಾಹಿ ನಿನ್ನ ಷರಣಸೇವಕಳೆಂದೊಲಿ ಆ 

ರು ಕರುಣ ದೊರೆಯದಲೆ ಹರಿ ಹಒಲಿನನಲ್ಲಿಂದರುಹಯ್ಯ 
ತ ತರತಮ ಪಂಜಭೇದ ಜ್ಞಾನ ನಿಶ್ಚವಾಗಿರಲಿ |) 

'ಲಜಕ್ರದಲಿ ಬಹ ಕಲಿಬಂಗ ತೊಡಕಿಗೆ ಹರಿಯೆ 
ಮೂರುತಿ ನಿನ್ನ ಬಲವಿಲ್ಲದೆ ನೊಂದಿನೊ 
ಾಗುಮಾಡದೆ ನಿನ್ನೊಳು ದೃಢಭಕುತಿ-ನೀತವಾಗಿರಲಿ ಹರಿಯೆ 

|| 

ುರುತಮತತತ್ವ ಅಮು ತಮಾಡುದು ಎಂದು 

2ರಗಾದ್ರಿವಾಸ ನೀನೆ ಕರುಣಿಸಿ ನೀಡೊ 

ರಿಶವಳಿನಳಲ್ಲ ನಿನ್ನ್ನ ಬಲವೇ ಬಲ ಪ್ರೀನಲ್ಲ ನೀ ಕಾಯ- 

ರಿ ರಕ್ಷಕಗಿಲ್ಲ ಫೀ ಗುರುಗಳಂತಗೇತ ಪ್ರೀ 



ನ್ ನನಾ ತಪಸಾ ತನನ್ 

ರತೀಶಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸನಿರಲಾಭಿನ್ನ 
ರಿ ಉರಗಾದ್ರಿ ವಾಸವರಲ ತನ ದಾಸೋಹಂ ಶನ ಜಾಸೋ 

|| 

ಕಾಂಬೋಥಿ ಶಾಳ 

ಶೀ ನೇಣು ಗೋಸಲ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತೆೇ (| 

ಗವುದೀತನ ನಿನ್ನ ಬಾಸನೆಂದನನಂತ ॥ ಅ 

'ಇಯುದಿಂಬಜಲಿ ನಿನ್ನ ಹರಣಸೇನೆಯ ಮಾಡಿ 

ಓಯಜಾಂಬಕ ನಿನ್ನ ನಾನು ಮಾಚಿಸುತ 

ಕೀಯ ನಿನ್ನಯ ಮೂರ್ತಿ ನನಾನಸದಿ ಧೇನಿಸುತ 
3 ಉಪಾಸನೆಯನ್ನನವರತ ಕೊಡು ದೇನ 

ಉಾಕಿಕವಲ್ಲಿದ್ದಾರು ಲೋಕೈಕನಾಥನೆ 
3ಕಳಂತದಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಹಿಂದಿರಲಿ 

ನಾಕಳತ್ರನೆ ನೀನು ಸೆಕೆಲಮಂಗಳನಿತ್ತು 

ಸೋಕದೊಳು ನಿನ್ನಯ ಭಕುತರೊಳಿಡು ಇನ್ನು 

ನನನಾಂತರಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ನೇಂಕಬೇಶಾತ್ಮಕ 

ಶೀನೇಣುಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಕ ಮೂರುಶೇ 

ಭಾವಶುದ್ಧ್ವಾನಮಾಡಿ ಶ್ರೀವರನ ದಾಸರ 

ಸೇವೆಯನೆಕೊಟ್ಟ್ಸು ಭನ ದುಃಖವನೆ ಹರಿಸೊ 

ಕರುಣಿಸಯ್ಯ ಶ್ರೀಹರೇ ಏರಲ 

ಚಾರುಹರಣ ಸೇವಳಳೊ ಇನಳೆಂದೆನುತ 

ಸರಮ ಭಾಗವತರ ॥ « 

ನಿರುತ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸ ಧರ್ಮ ನಿರಂತರಾ 
ಇ _. _ಒಜ . __&ಶಿ ade Te ಗ್ಗೆ ಜಾಗ ಭಾಲಿ ads 



ಧಾರಿ ನೀ ಸರ್ವಗತಿ ಸ ಪ್ರದನೆಂದು ನುತಿಸೆ 
ನಾಯು ಗಿರೀಶಂಣದಿ ಸರ್ವತರತಮು ಭೇದನಂಜಕಜ್ಞಾ ನ 
'ನಿತ್ತು ಗುರುಕರುಣ ಪಡೆದು ನಿತ್ಯ 
ಬಿಂಬ ಕ್ರಿಯ ನಿನ್ನದೆಂಬ 'ಜ್ಞ್ಞಾನವನೆ | ಕೊ 

`ಹರಿಯರಾದಿ ಬಂಧು ಬಾಂಧವಕೊಳು 
ನಿನ್ನ ನಿಭೂಕಿಯನೆ ತಿಳಿದು ಪರಮಶುದ್ಧ ಳಾಗಿ 
ನೆಸಗುವಂತೆ ಕರುಣಿಸಯ್ಯ 
ಗಾದ್ರಿವಾಸ ನಿಠಲ (ಕ 

ದೋ ವಿರಲ ತಂಡಿ ಕಾಪುಜೋ ll: 

ನ ಭಾವಶುದ್ಧನ ಮಾಡು ಮುಂಬ ಆಹಾ 
ನೀತಧೆರ ತಾಂಡನಕೃಷ್ಣ ನಿತಲ 

ಪಾದ ದಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನಿತ್ತು ಅನುದಿನ Her 

ಸನಿಕೀರ್ಥ ಯತಿನರ್ಯ ಸೇನೆಯನಿತ್ತೆ 

ಯ್ಚಂಶರ್ಗತ ಕೃಷ ಹಿಲಿದು 
99 

ಖವಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ ಕಾರ್ಯ ಈಗೆ 

ನಿನ್ನಂಕಿತ ನಿತ್ತೈ ಜೀಯಾ- ಆಹಾ... 

ಯಜಪಿತ ನಿನ್ನ್ನ ( ಆಯತವ ನಾನರಿಯೆ | 

ಯನು ನಿನ್ನದು | ಅಭಯ ಬಾಯಶ ಹರಿ || 

ುರ್ಗವೀಶಿಾ ಅನುಗ್ರಹದಿ ಭವದುರ್ಗವಕಡಿಯೊ ಶೀಘ್ರದಿ 

ಕೃವರ್ಗಡೊಳಿಟ್ಟು ಕರುಣದಿ ಅಪವರ್ಗ ಸಾಭನೆ ಅನುದಿನ-ಆ 

ನರ್ಗವತೋರಿ ಸನ್ಯಾರ್ಗಡೊಳಿಟ್ಟ, ವನ 

ರ್ಫಾಯುವಂತನೆಂಯಿನಿಸಿ ಸಾಧನವಿತ್ತೇ | 

ಡವರಾಧಾರಿ ನೀನೆಂದು ತ್ರೈಯ್ಯ I 

ಡದೆ ಪಾಲಿಸು ಇನ್ನು ಮಂಂದಮು 1 ನೀನು 

ಡಿಗಡಿಗನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು 1 ಎಂದು 



ನುಡಿಣೆನು ನೀ ಕೃಪಾಸಿಂಧು-ಆಹಾ- 

ತಡವ ಮಾಡದಿ ನಿನ್ನಯ ಸೇನೆಯನಿತ್ತು | 

ನುಡಿಸು ನಿನ್ನನಾಮ | ಮಹಿಮೆಗಳನುದಿನ ॥ 

ಮುಡದಿಮಕ್ಕಳು ಒಡಗೂಡಿ | ಗಿರಿಯೊಡೆಯನ ದರುಶನವತಾಡಿ 

ಒಡನೆ ಫಂಡರಿರಾಯನ ಸೋಡಿ | ಬಿಡದೆ ನಿಜಯದಾಸರನ್ನು 

ಬೇಡಿ-ಆ 

ಸಡಗರದಿಂದಲಿ ಸ್ಮುತಿಸಿ ನಟಿಸುನ | ಬಡಭಕುತನ ಮನ 

ದೃಢನರಾಡಿ ಇನ್ನು | 

ಗುರ ಂತರ್ಗತ ಬಿಂಬನೆ ಕಾನಾಡಿ | ಹರಿವಾಯುಸ್ತುತಿಯನೆ 
ದೆ ಬ್ರ” pf 

ಮುಖ್ಯಾ 

ನರಮತಿಯನೆಯಿತ್ತು ಸಖ್ಯ | ನಿರುತ | ಹರಿಭಕುತನೆನಿಸು 

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯಾ.. 

ಗುರ್ಫಂತರ್ಯಾಮಿ | ವಾಯ್ಯಂತರ್ಗತ ಕೃಷ್ಣ | 

ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸನಿರಲ ನಿನ್ನದಾಸ 

- ಕೌಂಬೋಟಿ ಶಾಳ 

ಕರಿವರದ ವಿರಲ ತನ ಜರಣಸೇನಕನೆಂದು 

ನಿರುತ ನಿನ್ನಯ ಸ್ಟ್ರುರಣೆಯಿತ್ತು ಸಲಹೊ 

ಮರುತನುತ ತತ್ತಸುನಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ 

ಕರಣಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನು ನೀಡು 1 ಆ 

ಜ್ಞಾನ ಕರ್ನೈೇಂದ್ರಿಯಿ ಜಡಗಳಾಗಿದ್ದು 

ತನ್ಯಾಶ್ರನಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 

ಮನನದರಲ್ಲಭಿನಾನಿಸಿದರು ತ. 

ನ್ನನುಭನದಲ್ಲಭಿಮಾನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕ 

ಸತಿಸುತ ಪಿತೃಮಾತೃ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೊಳ್ಳರಿ ಏ.. 
ಭೂತಿಯನೆ ತಿಳಿದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕದಿ ತವ ಸೇನೆಯೆ.- 
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ಹಂದರಇಂಗನೆ ನಿನ್ನ ವ)ಂಗಳಾಕೃತಿ ತನ್ನ 

3೦ತರಂಗದಿ ಗೋಡಿ ನರಿವಂತೆ ನಾಡೊ 1]1ಅಸ 

ನೋಧೆಯಿಂಬಲಿ ಪಂಡಭೇನ ತರತಮ ತತ್ರ 

ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ನ ಸೂರನನೆ ತಿಳಿದು 

ಸಾಧಿಧರ್ನುದಿ ಸರ್ವಸಾಧನೆಯಿ ಸ್ತು 

ನೋದಕೀರ್ಥರ ಸಧರ್ಮುಡೊಳಿರಿಸೊ 1|( 

ಪತಿಹಿತಳಾಗಿ ಸುತಸಂಪದವಿತ್ತು 

ಹಿತ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಅತಿಬ್ರಸತಿಯಿಂದಿ 
ಜಿತಮನದಿ ಶ್ರೀಸತಿಸೇನೆಯೆಲ್ಲನು ಎಸುಸ 

ಪತಿತಸಾನನ ನಿನ್ನ ಸ್ತ್ರ ಎತ ಸಥನನೆ ತೋರೊ || 
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ಹರಿಗುರುಹಿರಿಯರಲಿ ವಿನಿಗುಳಾಗಿ ಶುದ್ಧ 

ಸರಳಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನನಾರಾಧಿಸೆ 

ಕರುಣಿಸೋ ಉರಗಾದ್ರಿ ವಾಸ ವಿರಲೂ- 

ಭಿನ್ನ ಸಿಂಧುಶಯನ ವಿರಲಮಣಿದು ಬಿಸ್ನೆ ಪನ | 

ಶೀನರಹರಿನಿರಲನೆ ನಿರುತ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಹಳ 

ದುರಿತ ದೊರಳವೂಡಿ ಪೊರೆಯಬೇಕೇಗ 

ಸರನುಮುಂಗಳೆಮೂರ್ತೇ ಪರಮ ಕರುಣವ ಮಾಡಿ 

ಮನಕೆ ಹರುಷವ ನೀಯೊ | 

ಶರಣಳೆಂದೆನಿಸಿ ಹೆರಿನಾಯು ಮತದಲ್ಲಿ 

ಕರುಣಶುದ್ದಿಯನಿತ್ತು 

ನಿರುತ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಸ್ಥರಣೆ ಬರುನಂಶೆ ತರಳೆ ಪೃಹ್ಞ್ಯಾದ 
ಪರಿಪಾಲಿಸಿದ ತೆರದಿ ತರಳೆಯನು ಕಾಯ್ದಂತೆ 

ತರಣಳನು ಕಾಯೊ 

ಪತಿಸುತರ) ಮತ್ತೆ ಬಂಧು ಇತಿಗಳಲಿ 

ಅತಿಶಯದ ರೂಪಗಳ ಚಿಂತಿಸು 

ಮತಿನಂಶಳಾಗಿ ಪತಿಯಂತರ್ಗತನೂದ 

ಪತಿಶಪಾನಸ ನಿನ್ನ ಸ್ಥ ೃೃತಿಯಿತ್ತು 

ಮೊರೆಹೊಳೆ ಎನೊ ಶ್ರೀ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸವಿತಲ 

ಪರಮ ಮಂಗಳನೀಯೊ ಮರುತಾಂತರಾತ್ಮಾಕ 

ಶರಣ ಜನಪಾಲ ಫ್ರೀರನುಣಿ ಲೋಲ 

ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸವಿಠಕಲಾತ್ಮಾ ಕ ನರಹರಿವಿರಲ 

ಬದಿ 

ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೇತ್ರಜ್ಞ್ನನಾರಿಂದು 
ಕ್ಷೇತ್ರ ದೊಳು ಜ್ಲೇಯನಸ್ತ್ಸುವನ್ನೇ ತಿಳಿದು 
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ಎನ ದಂಡಿಸಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾಡಿ 

ಹರಿತ ಹರಿಭಕ್ಕಕೊಡನೆ ಕೂಡಿ 

» ಹಗಲೆಸ್ನಾದೆ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುತ ಸ್ಹ 

ನಾಗಿ ಸತತ ಪುತ್ರಕಳತ್ರರಿಂದಧಿಕ 
ತಿಯು ನಿತ್ಯ ಇಟ್ಟು ಶೀೀಪತಿಪಾದ 

ಯಿಂದಲಿ ನೆನೆಯ ಎತ್ತ ಸಂಹರಿಸಲು 

ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ನಮ್ಮ 

ನೇಂಕಟೇಶನು ಅತ್ತಿತ್ತ ಬಿಡದಿ ನಮ್ಮ 

ಸ್ಫರಿಪ ಭನದಿಂದ Nol 

ತಪಂಹಕ ಮಹದಹಂಕಾರದಿ ಬುದ್ಧಿ 

;್ಯದಿಗುಣತ,ಯ ಶ್ರೋತ್ರಾದಿ ಸಂಚಕ 

ನಸು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ತತುಮಾತ್ತ ಗಳೆಲ್ಲ 

ತ್ರವೋ ಫ್ರೀಸತಿಗೆ ನಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳು 

ತ್ರಕ್ಸೈ ಇಹರಯ್ಯ ತತ್ವಾಭಿನನಾನಿಗಳೆಂದೆನಿಸುವರು 

ಸರ ಅಂತರದಿ ಹರಿ ತಾ ಸರಂತರದಿ ನಿಂತು 

ಓತ್ಳಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರೇರಿಸಿ ಮಾಡಿಸುವ 

ಕೃರಿಸಲು ಸಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ್ಞನಾ ಮಹಿಮೆ 

ಕೃಜಾನಿತ ನಮ್ಮ ಪೀನೇಂಕಟೇಶನೆ 

5 ಸರ್ವತ್ರದಿ ವ್ಯಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಲಿಪ್ಮ ೨ 

ನ್ನ್ನ ಜೀನಕೊಳು ಅಭಿನ್ನ ತಾನಾಗಿ 

ನ್ನರೂಪಕ್ತಿಯವ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನನೇ ಮಾಡಿ 

ನ ಜೀವರ ಇಚ್ಛೈೆಗನುಸರಿಸಿ ಪ್ರೇರಿಸಿ 

ನ್ನಕಾರ್ಯಗಳ ಫಲ ಭಿನ್ನ ನನ್ನೆ ಇತ್ತು 

ಸ್ನಿಜ್ಛೈಯಿಂದ ಚೇತನ ಅಚೇತನದಲ್ಲಿ 

ನ್ನಿಯಿಂದಲಿ ರಿಪ ತನ್ನ ತಿಳಿಗೊಡದಲೆ 

ನ್ನ ಕಾರ್ಯವನೆಸಗಿ ಜೀವರನುಭವಕೀವ 

ಸನ ೦ಗಶಯನ ಪ್ರೀನೇಂಕಟೇಶನು ಸರ್ವ 



ಪ್ರಕ್ರತಿ ಮೊಡಲಾದ ತತ್ವಂಗಳೆಲ್ಲ 

ಅಕಳಂಕ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಶ್ಲೇತ್ರಂಗಳಾಗಿ ಹವು 

ಸಕಲಾಭಿವರಾನಿಗಳು ದೇಶಕ್ಷೇತ್ರದೊಳೆಹರು 

ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಿಣಾಮದಿಂ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ನೈ. 

ತಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಿಕಾರವಿದಕಿಹುದಯ್ಯ 
ಸುಖದುಃಖ ಧೈರ್ಯೆಜ್ಛ ಚೇತನ ಶರೀರವ 

ತಕ್ಕ ಅಭಿವಣಾನಿಗಳು ನಿಂತು ನಡಿಸುನರಯ್ಯ 

ಸಕ್ಕಿವಾಹನನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವು ಪ್ರಕೃತಿಯು 

ನಿಕೃಮಾತೇನು ಶೀಹೆರಿಗಿದು ಕ್ಷೇತ್ರವು 

ಸಕ್ಕತ ಜನ್ಯವಾದ ಜೀಹನಿಲ್ಲದೆ ಜೀವ 

ತಕ್ಕ ಸಾಧನನನ್ನು ಮಾಳ್ಬು ದಿಲ್ಲೆಂದಿಗು 

ಲೋಕೇಶ ಪಿತ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನೇಂಕಟೇಶನೆ 

ಅಜಿಾಂಜಾಂತರ್ಬಹಿ ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ನಯ್ಯ | 

ಅಣ)ಮಹತ್ತಿಗಿಂಶ ಅಣುಮಹತ್ತಾಗಿ 
ಏಂಣಿಸಾದದಿ ಪೂರ್ಣದೇಹಶಕ್ತಿಯು ತನು 

ನೂರ್ಣಶಕ್ತಿಯೆಂತೋ ಇಂದ್ರಿಯಶಕ್ತಿ 
ಪೂರ್ಣ ಅಂಗದ ಶಕ್ತಿ ಎಂತೋ ಅಂಕಿರ್ಪುದಯ್ಯ 
ಕಾಣಿಸಿಕೊ ಳೈದಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುಪುದಯ್ಯ 
ಗುಣಗಣಸರಿಪೂರ್ಣ ಬ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವಂದ್ಯನು 
ಸ್ಲಣದೊಳು ತಾ ನೆನೆಸೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಟಿಗಳು 
ಗಣನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯನ ಗೈಸಲು ಒಲ್ಲ 
ತೃಜನೊದಲು ತ ನ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀನಗಣಗಳನ್ನು 
ಶ್ಷೌಿಬಿಷದಲೆ ರಕ್ಷಿಸುವ ಶ್ರೀನೇಂಕಟೇಶಾ | 

ಜಿ ನೇಯವಸು ಫೆ ಸರ್ವನಿಯಾಮಕನು ನೀಸೆ 
ಶೀಯರಸನೆ ಕಾಯೋ ಶೀನೇಂಕಟ್ಟೇಶಸೆ 
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ಓಂಕಾರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಶ್ರೀಕಾಂತನೇ ನಿನ 
ಏಕಾಂತ ಭಕ್ಕರಾ ಸಂಗವಾ-ಸಂಗವಾಕೊಟ್ಟು ಭವ 
ಭಂಗವ ಗೈಸಿ ಶುಭಾಂಗನೆ ಕಾಯಯ್ಯ ಶ್ರೀರಂಗ 

ಕಾಲತ್ತ್ರಯಳೃತ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದಿ ನೀನೆ 
ಮೂಲರೂಪಾನೆ ಬಹುರೂಪ-ಬಹುರೂಪ 

ಸ್ಪಗತಭೇದ ವಿವರ್ಜಿ ತನೆ ಸನಹಯ್ಯ 

ಆವಕಾಲಕು ನೀನೆ ಹತುರರೂಸಜೊಳಿದ್ದು 

ಜೀವನಿಯಾನುಕನು ನೀನಾಗಿ. ನೀನಾಗಿ 

ತಿಳಿಸುವೆ ವಿಶ್ವತ್ವೈಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞ ತುರ್ಯಾತ್ಮ 

ಸಪ್ತಾಂಗ ಬಿಕೋನ ವಿಂಶತಿಮುಖನಿಾಗಿ 

ಇಪ್ಟೆ ನೀ ಬಲಗಣ್ಯುನೆಯೆ ೧ಳು- ಮನೆಯೊಳು 

ಸ್ಥೂಲ ಶುಭ ನಿಷಯಂಗಳಾ ಮಾಡಿ ಉಣಿಸೂನೆ 

ವಿಶ್ವದಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಹೆ ವಿಶ್ಚನೆಂಜೋರು ನಿನ್ನ 

ನಾಶರಹಿತಾನೆಂದೂ ನರನೆಂದೂ-ನರನೆಂದೂ 

ನಿನ್ನ ವೈಶ್ವಾನರನು ಎಂದರ ಪೇಳ್ವ್ವಾರೊ 

ಹರಿ ನಿನ್ನ್ನ ವಿಶ್ವನೆಂಬು ಉಪಾಸನೆಯನು ವಾಡಿ 

ಹೇರಂಬ ನಿನ್ನ ಹಿಲಿಸೀದಾ -ಹಲಿಸಿದಾ 

ಗಜವಳ್ತ್ರನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಮುತಿಪಾನೊ 

ಬಾಹ್ಯಾನುಭನಗಳಿಂದ ಇತರಾನ ಭವವ 

ದೇಹದೊಳು ಸ್ವನನದಲಿ ನೀ ನೀಡಿ-ನೀ ನೀಡಿ 

ಜೀನರುಪೆಭೋಗಿಸುವ ಸಾರನನು ರಸ್ಷೀಸೆ 

ಸ್ವಪನಕಾಲದಲಿ ಕಂರಜೊಳು ನೀನಿದ್ದು 

ಅಪರಿಮಿತ ಕಾಯಃ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ-ಮನಸಿನಲ್ಲಿ 

ತ್ರೆ ೈಜಸನೆ ನಾಸನಾಮುಯನೆಲ್ಲ ತೋಕೀಸೆ 



ಸ್ವಪನಕಾಲದಲಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ 

ವ್ಯಾಪಾರನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೂವೆ- ಬಿಡಿ ಸೂನೆ 

ತತ್ತ್ವಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವೇ ವ್ಯಾಪಾರ ॥ 

ಸುಸ್ತಕಾಲದಿ ಜೀವಸ್ವರೂಸಕೆ ತಕ್ಕ 

ಕುಪ್ಪ ಅಜಾ ನ ನೊದಲಾದ-ನೊದಲಾದ 
[A "ಗಿ 

ಕಾಲನನನುಸರಿಸಿ ಜೀವನಿಗೆ ತನ್ನಾ ತಿಳಿಯಗೂಡಡಿ I 

ಪ್ರಾಜ್ಞಮೂರುತಿ ನೀನೆ ಹೃದಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು 
ಅಜ್ಞಾನಿ ಜೀವನಕಾಲಾವ- ಕಾಲಾವಾ 

ನನುಸರಿಸಿ ಜೀವಸ್ಚರೂಪಾನಂದವನು ನೀ ನೀವೆ ॥( 

ಸ್ವಪನ ಜಾಗ್ರತ ಜ್ಞಾನವಿನಿತಿಲ್ಲವೆಂದು 
ಸುಪ್ತಿಕಾಲದಿ ಪ್ರಾಜ್ಞ ನಿನ್ನಿಂಛ-ನಿನ್ನಿಂದ 

ಕೂಡುವ ಜೀವ ಆನಂದ ಹಿಂದೆಂದು ಉಣನೊ || : 

ಘನ ಬಹಿ ಪ್ರಾಜ್ಞ ತೈಜಸಾಂತ ಪ್ರಾಜ್ಞ 

ಘನಪ್ರಾಜ್ಞ ಮೂರುತಿ-ಮೂರುತಿ- 

ಗಳುಪಾಸನ ಮಾಳ ಬುಧರೇನು ಧನ್ಯಾರೊ ಕ 

ಶುರ್ಯನಾಮಕ ಹರಿಯೆ ಶಿರನೆ ನಿನ್ನೆಯ ಸ್ಥಾನ 

ಸೂರಿಗಳ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸ ಗೋಹರ-ಗೋಣಹರ- 

ನಾಗಿ ನೀ ಕೊಡುತಿರುವೆ ನುಕ್ಕರಿಗೆ ಆನಂದ ॥ 

ಮಕ್ತರಿಗೆ ದ್ರಷ್ಟನೋ ಅದೃಷ್ಟನೋ ಅ- 

ಮುಕ್ತರಿಗೆ ನಷ ೈ ಸ್ಪಾರಬ್ಧರ್ಗೆ ಲಭ್ಯಾನೊ-ಲಭ್ಯನಾಗುನೆ 

ಗುರುಪ್ರೂಣನನುಗ್ರಹೆದಿ ಲಭ್ಯನಹುದಯ್ಯ ಹೇ ಜೀಯ ॥। 

ಕಣ್ಮನಹೃದಯ ತ್ರಿಥಾಮಗಳಲಿ ಇದ್ದು 

ಉಣಿಸೂನೆ ಜೀವರಿಗೆ ಫಲಭೋಗ- ಫಲಭೋಗವು 

ವಿಶ್ನ ತೈಜಸ ಸ್ರಾಜ್ಞ ಸ್ಲಿಕಿಯೊಳು | 



ದೊಸವ ಪೂರ್ಣ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣ 
ನ್ ಛತ್ಸಾದಕ ಸುಖರೂಪಿ-ಸುಖರೂಪಿ 
ಆಶೋಕ ಜೀವರೊಳಿದ್ದು ನಿರ್ಲಿಪ್ತ 

ಪ್ರಯಯುತ ಓಂಳಾರದೊಳಾದ್ಯವರ್ಣ 

ದ ಹೊಳು ನಿಶ್ವ ನೀನೆ-ವಿಶ್ವನು ನೀನು 

>ದನೇ ತೈಜಸನು ಮಕಾರನಾಜ್ಯ ನೇ ಶೀಪ್ರಾಜ್ಞ್ಞ 

ಪೋೊಳು ಸೀನಾಜ್ಯ ತುಯಃ ರೆಂಟೋರ ನಿನ ್ಲ 

ವಾಗಿಹುದ್ಳೈ ಶಿರಸ್ಕ್ಯಾನ--ಶಿರಸ್ವ್ವಾನ 

ಕಾಇಗ್ರದಿ ಊರ್ಧ್ವದ್ವಾದಶಾಂಗುಲದಲ್ಲ ನೆಲಿಸಿರ್ನೆ 

ಗ್ಯ ವಿಷಯಗಳೆನು ಪ್ರಾಪಿಸುವ ವಿಶ್ವಣಿ 

ಸೆ ನೊಡಗೂಡಿ ವಾಸನಾ ವನಾಸನಾಮಯ 

| ಅಜ್ಞಾನಿ ಜೀನನನ್ನಾಡಿಸುವೆ ತ್ರೀಪ್ರಾಜ್ಞ್ಲ 

ಹಕ್ಕನು ನೀನೆ ಸರ್ವಕರ್ತನು ನೀನೆ 

೯” €ತ್ತನುನು ನೀನೆ ಸರ್ವಜ್ಞ- ಸರ್ವಜ್ಞ 

ರ ಸ್ಪಜ್ಞ್ಞಾಂತಯಾಃ ನು ಸಲಹೆಯ್ಯ 

ಡು ಜನುಮದಲ್ಲಿ ಏಸು ಸಾಧನವನ್ನು 

ಸು ಮಾಡಲು ಇಸ್ಪೇನು-ಇನ್ನಾವ 

ಲ್ಲ ವಾಸುದೀ(ವನೆ ನಿನ್ನ ಬಯ ಬೇಕೊ 

ಬ್ರೆವಿನ್ಬುನಿದ್ದರು ನಸು ಸಬ್ಯೂತಿ ಸದೆ 

ಕೆಎ ಮ್ಯೂನಿರದೆ ಎನ್ಸ್ನನೊ-ಎನ್ನಸು 

೨ ಯುನೆ ಲೇಸುಮನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಸಾಲೊ 

ಕಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಡುಂಡು ಓಡ್ಯಾಡಿ 

ಈಗನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿನೊ-ಬೆಳೆಡೆನೊ 

`ದೆನೋ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ನಿನ್ವ ಮರೆತೆನೋ 

1೧೭ 8 

1 ೧೮ ॥ 

1೧೯॥ 

॥ ೨೦॥ 

॥ ೨೧॥ 

| ೨೨॥ 

| 2೩ | 

॥ ೨೪ ॥ 



1ದಾವ ಕ9ಲದೊಳು ನೀನಿದ್ದು ಉಣಿಸುನೆ 

ಸೀವಕೃತ ಕರ್ಮುಫಲಗಳ- ಫಲಗಳ 

ಶೀನೇಂಕಟೇಶ ಸೀನಿತ್ತು ಸಲಹೂನೆ 

ಓಂದರೋದ್ಧ ರ ಜಗದ ಬಂಧ ನೋಹಕ ನೀನೆ 

10ದನೆಯು ಹಿಂದೇ ಮನದಿಂದೆ-ಮುನಿದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ್ನ 

'"ಾದಾರವಿಂದಿವ ತೋರಯ್ಯ 

)0ಧುಗಳು ಹಿತರಿಸ್ಸೆ-ಬಂಧಕರಾಗಿಹರು 

20ದು ಮುಂಂದಕು ಎನ್ಸ್ನ ಬಿಡದಲೆ. ಬಿ. 

(ದಲೆ ಭನಪಾತಬಂಧಕ ನಾ ಇನ್ನು ಸಿಲುಕೀದಿ 

'ಸನದಾರಭ್ಯದಿ ಜನನಿ ಜನಕರು ಬಿಡದೆ 

ನವಾಗಿ ತನು ಬೆಳೆಸಿ ಹಿತದಿಂ॥ - ಹಿತದಿಂದ 

ಬುಂಡೆ ಪರಗತಿಯ ಕಾಣಉಸಡಿಂತೆಗ ಗೋವಿಂದ 

ತ್ರಾಸಕಾರಕರು ಹೃತ್ತಾನ ಕೆಳೆ 

ತ್ಯ ನೀನನಿಮಿತ್ತ ಬಾಂಛವನಾಗಿ-ಬಾಂಛನನಾಗಿ ನೀ 
ಲತ್ತಮಗತಿಯ ಶೋರೀಸು 

ರಿಕಥಾಪ್ರರಾಣಶ್ರ ವಣ ನಿತ್ಯದಿ ಮಾಡೀ- 

ರಿಯಿಂದ ನಿಜತಶ್ತ ನರಿಯಾದೆ-ಅರಿಯಾದೆ 

ರಿಚಿಃ ವಿಪರೀತಜ್ಞ್ಯಾನಕೆ ವಶನಾಬಿ 

ದ್ಯ ತುಂಬಿದ ಭಾಂಡ ಗದ್ದು ಗೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು 

ದ್ಧ ಯಿಂದಲಿ ಅದನ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಚಿಸೆ 

ದುರ್ಗಂಧ ಫಲನದು ಬಿಟ್ಟೀತೆ 

ರಿಂದಹಾಸದಿ ಜನರ ಸಂದೋಹದೊಳು ಕುಳಿತು 

೦ಜಿ ಮಾತುಗಳಾಡಿ ನುಬ ಶುಂಬೀ- ನಂದ ಕುಂಟ 

ದಾ ದುರ್ಮದಾಂಥರಿಗೆ ಗತಿಯ ಮುಂದೆ ಇನ್ನ ಂತೊ 

॥ ೨೫ 

॥ ೨೬ 

॥ ೨೭ 

॥ ೨೮ 

|| ೨೯ 

H ೩೦ 

1 ಓಗಿ 

೫೩೨ 



೦೬ ಕ೦ಡನರಲ್ಲ ಕೂಂಡ ಬಾತ ಗಳಾಡಿ 

ಂಡರೀಕಾಸ್ಷ ನಿನ್ನ ಸ್ವರಿಸಾದೆ. ಸ್ಮರಿಸದಲೆ 
ರದಿ ಯಮದಂಡಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಕಾದಿ 188 

»೦ಪೆ ವಾಡಿ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಇಂದಿನ ಭಾಗ 
0ದು ತಿಳಿದು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಾಡೆ-ನಡೆಯಾದೆ 
ಳಿಗೇಡಿ ಬುದ್ದಿಯಿಂದ ಕುಂದುಪೊಂದುನೆ Hae 

ಗಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲ ತ್ರೀ ತೋಯಜಾಕ್ಸನ ಭಳ್ತ-- 
ಇಯ ತನ ಕಿಳಿಯುನುದು ಶ್ರಮುಸಾಧ್ಯ-ಶ್ರೆ ಮಸಾಧ್ಯ 
ನು ಸದುಪಾಯದಿಂದಲಿ ತಿಳಿದು ನಲಿದಾಡೊ A A: 

೦ಂಬಕರ ಇಡಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆಮಾಡಿದ ಪಾಪ 

೦ದೊಂದು ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಹಾರ- ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 

ದಕರ) ಬಂದನಕೆ ಬೀಳ್ಕಾರೋ ॥ ೩) 

ಸ್ಟೃಕಿಯುಕ್ತಿಯನೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಯುಕ್ತಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ 

ಕೊತ್ತು ಕಳೆಯುತ ಉನ್ನುತ್ತನೆನಿಸಿ-ಉನ್ನಾತ,ನೆನಿಸಿದವ ಇ- 

[ತ್ಮ ಛವಶರಧಿಯ ದಾಟುವಾ ೩% 

ಕರರ ದೂಷಣೆಯಿಂದ ಹರಿಸ್ನರಣೆ ಮಾಡದಿ 

ರಘಳಿಗೆ ಕಳೆದುದಿಹ ನರಜನ್ಮ-ನರಜನ್ಮ ಬಂದುದು 

1ರಕಯಾತನೆಗಲ್ಲದಿನ್ನಿಲ್ಲ Ha 

ಉಡಯತಾಸ್ತ ಪರಿಯಂತ ಉದರ ಭರಣಕಾಗಿ 

ಉದಧಿಶಯನ ನಾನಿನ್ನ ಭಜಿಸಾಜಿ-ಭಜಿಸಾಡಿ 

ಕುದದಿಂದೆ ಬುಧಜನರ ನಿಂಡೆಯಾ ಮಾಡೀದೆ 1 

೩ನ್ನಿಲ್ಲವಾತಕವು ಅಸ್ಯನಿಂದನೆಗಿಂತ 

ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪರಗಕಿಯ ಸಾಧನ- ಸಾಧನವು 

ತನ್ನೊಳು ತನ್ನಿ ರನರಿತು ಸುಮ್ಮ ನಿರ ಪುದು ಅಣು ನಿಧಾನ ॥೪ 



ಭಿನ್ನ ಜೀಟಿರಗುಣಿ ಭಿನ್ನ ಕ್ರಿ
ಯೆಗಳು 

ಭಿನ್ನಗರ್ಮಂ1ಳಾ ಗ್ರೆಹಿಸಾದ-ಗ್ರ ರಿಸಿ9 

ಸೇಣಿಸದೇ ತನ್ನ ಗುಣಭರ್ಮದಿಂ ತನ್ಯ ನಿಹನೇನೊ 
wk 

ಕಾಟವೇ ತಾಸೆಂಬು ವಕಾಯಕಳೆ ಒಳಗಾಗಿ 

ಬಾಯಿ ಬಂಟಂತೆ -ಕಾತಾಡಿ- ವಾಕಾಡಿ ಈಜೀಬ 

ಕಾಯ ಯಾತನಿಗೊಂಡು ನೋಯುವ 

ನಡನ ನಡನನು ಸರ್ವ ಉಚಿತ ದೇಹದ ಕಾರ್ಯ 

ನಿಷಯದೊಳು ಹರಿ ಪ್ರಹುರನಾಗಿ-- 

ಿಹುರನಾಗಿ ಕಾಯಕುಸಹಯವಿತ್ತು ಸಲಹುವ 

ಬೇಸ್ ಕಾಯವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯವ ತಿಳಿಯಾಜಿ 

ಜಾಯಿಗೊಳಗಾಗದಿರು ಹೇನಕಾನವಾ-ವಾಾನವನೆ 4- 

ಯೊ ಮಾಯಾರವ.ಣನ ಬಿಂಬಕ್ರಿಯವಾ 

ತನ್ನೊಳಗೆ ಇಹ ಷಡ್ಚೈೆರಿಗಳ ಗೆಲ್ಲದವ 

ಅನ್ಯರೊಳು ನೀ ಹೋರಾಡ ಬಲ್ಲೆಯ- ಬಲ್ಲೆಯಾ 

ನ್ನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಜಯಸಲರಿಯದ ಖೂಳರಣ ಹೇಡಿ 

ಕೊಳೆತು ನಾರುನ ಬೇಹದೊಳಗಿರುವ ಹುಳುಕುಗಳ 

ಕೊಳೆಯ ಕಳೆಯದ ಮನುಜ ನೀನೆಂತೊ- ನೀನೆಂತೊ 

*ಇಳೆತ ಸೆಗಿಣಿಯೊಳೆಗಿಹ ಹುಳನೆ ನಿನ್ನಗತಿಯೆಂತೊ 

ದದ್ದು ಆಯಿತು ಯತ್ನ ತಪ್ಪಿತು ಎಂಡು 

ಸೆದ್ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಪರಮಾರ್ಥ -ಪರನಸಾರ್ಥವ 

ಮುಬ್ಲ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದೆ ಅನುವಾಗೊ 

ಕತೃ ದೇವತೆಗಳು ತೆತ್ತತ್ತಕಾರ್ಯ ಜೀ. 

ಶೋತ್ತನುನಾಜ್ಞಯಿಂ ತೌವ್ಗೈನರೊ-ತಾವ್ಗ್ಗೆ.. 
ಸ.ನಿಶ್ವಲಿರೆ ನಾಸೆತ್ತ ಮೃಕ್ತಿಕಾಪ್ರತಿಮೆಯೊ 

॥| ೪ 

ಟಿ "್ಗಿ 

॥ ೯ 

Ry 

Wy 



30ಬೂಂದು ರೀತಿಯಿಂ ಚೆಂದಾಗಿ ಯೋಚಿಸು 
ಹಬಂದಮತಿಯೆ ನೀನು ಏಂದೆಂಕೊ.ಹಿಂಬೇನು 
ಸಖಂದೇನು ಇಂಡಿ ಗೋವಿಂದನಾ ವಂದನೆಯೊಂದಲ್ಲದಿನ್ಸಿಲ್ಲ 

ped 

ತಾಂಭಿಕತನಬಿಟಿ), ಡಿಂಬದೊಳು ಸರ್ವದಾ 
ಅ೦ಬುಜನಾಭನೇ ಇಂಬಾಗಿ- ಇಂಬಣಗಿ ಸರ್ವತ್ರ 
ಕುಂಬಿಕೊಂಡಿಹನೆಂದು ನಿಲಿದಾಜೋ 1 

ತುಸ್ಕ್ರಿಯಾಗಿರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟೈಸ್ಟುಲಾಭಕ್ಕೆ 

ದುಷ್ಟವಿಷೆಯಂಗಳಿಗೆ ಎರಗಾಜೆ-ಎರಗಾಡೆ ಇರಲು ಸಂ 
ತುನ್ಸೃ ನಾಗುವನಯ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ೩ 

ಕಾಯ ನಿನ್ನದಂ ಅಲ್ಲ ಮನವು ಅಥೀನವಲ್ಲ 

ಹೇಯನಿಲ್ಲದೆ ವಸನಾಯಕೊಳಗಾಗಿ ಮರುಳಾಗದಲೆ- ಮರುಳಾ 
ಮಾಯಾರಮಣನ ಸ ನೆನೆಯೋ ನಿರ್ಭಯದಿಂದ 1 

ಹಲವು ಶಾಸ್ತ್ರವ ನೋಡಿ ತಲೆಹರಬೆಯಾ ಬಿಟ್ಟು 

ಅಲನಬೋಧರ ತತ್ತ್ವೃಸುಧೆಯನ್ನು - ಸುಧೆಯನ್ನು ಸವಿದು ( 
ರ್ಮಲ ಜ್ಞ್ಞಾನದೊಳು ನಲಿದಾಡೋ ಕ್ಲ 

ಪರರ ದೂಷಣೆಯುಂದ ಪಾರುಗಂಡದ್ದೇನು 

ಪರರೆಲ್ಲ ಪರಗತಿಗೆ ಸಾಧಕರ- ಸಾಧ- 

ಕರೆ ಸನಮಾನರೆಂದು ನೆಕೆನಂಬು ॥ 

ಹೆರುಷದಿಂದ ವಾಡ ಪರಣಂಸೆ ಫಲನೆಲ್ಲ 

ಕೊರಗುತಲಿ ಇಹದಲ್ಲೆ ಉಣಬೇಕು-ಉಣಬೇಕು ತಪ್ಪದು 

ಹುರಿತಫಲ ಬಿಡಡೋ ಎಂದೆಂದೂ | 

ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹರಿ ಗುರು ನುನಿದರೆ ಅದು ಹಾನಿ 

ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಪಶು ನರನಾಡೆ-ನರ- 

ರನಾಜೆ ಮುಂದೆ ನರಕಭಾಜನನಾಗಿ ನರಳೂನೆ | 



ಕುಂದು ಕೊರತೆಯ ಕಿಳಿಯೆ ನಿಂದಕರು ಇರಬೇಕು 

ಕುಂದಲ್ಲ ನಿಂದನೆಯ) ಎಂತೆಂದ _ಎಂತೆಂದು 

ಮುಂದೆ ನಾನಿಂದೆಗೊಳಗಾಗದಲ್ಲೆ ಇಹುದೆಂದೂ 1೫ 

ಗ್ರಾನುಸಾರನ ಹೀರ್ನ ಗ್ರಾಮಸೂಕರಗಂತೆ 

ತಮಸಾ ಜಸರದನು ಶುದ್ಧಿಯಾ-ಶುದ್ಧಿ- 

ಯಾ ಮಾಡೆ ಮನಕುದ್ಯವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಶಿ 

ಹುಜ್ಜುಜರಟಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಕುತನ ನೆಕೆನಂಬು 

ಉಚ್ಚರಿಸು ಹರಿನಾಮಸ್ಮರಣೆಯರಾ ಸ್ಮರಣೆಯಾನಣಡಿ ನೀ ತಿಳ 

ಅಜ್ಯುತನ ಭೆಕ್ತಿಯಲಿ ಅನುದೀನಾ ॥ 8 

ಕಣy್ಮಿಕಿನಿ ನಾಲಿಗೆ ನುಣ್ಣುಪಾಲನು ಮಾಡಿ 

ಹೆಣ್ಣು ಹೊನು ಕ ಮಣ್ಣಿನಾಶಿಯಾ-ಅಶೆಯಾ ಮಾಡೀ 

ಉಣ್ಣ್ಮುವೆಯಾ ದುಖ ಈ ಜನುಮದೀ 1೬ 

ಇಟ್ಟು ತೊಟ್ಟು ನುರಿದು ಹೊಟ್ಟ ಹೊರೆಯಲು 

ಕಸ್ಸೃಪಟ್ಟು ಭ್ರಷ್ಯ ಹುಟ್ಟೀಡೆ-ಹುಟ್ಟೀದೆ ಮುಂಡೆ ಯಮ 

ಪಟ್ಟೈಣಕ್ಸೈ ಒಲಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಕೊನೆಗೆ ನೀ ಕಚ್ಚೆಯೋ ! ೬ 

ಶಸಥದಿಂದಲಿ ನಾನು ಜಸತಪ ವ್ರತನೇಮ 

ಕೋಪತಾಪಗಳಿಂದ ಹಿಡಗೂಡಿ- ಒಡಗೂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು 

ಜಡಬೆ/ಹಕಾಯಾಸ ಕೊಡುವುದಲ್ಲದೆ ಫಲನಿಸಿತಿಲ್ಲ il & 

ಶನ್ನ ಮನಸು ತನ್ನ ಅಧೀನವಿಲ್ಲದನ 

ಅನ್ಯರ ಮನವಾ ನೆನೀಯಿಸಿ-ನೋಯಿಸಿ ತಾ ಮುಂದಿ 

ಬನ್ನ ಪಟ್ಟು ನರಕ ಘನ್ನ ಯಾತನೆಯ ಕೈಕೊಳ್ಳುವಾ ॥ ೬ 

ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಜಿನ್ನ ಬಿಡುವೋತನಕ 

ಸನ್ಮನವ ತನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸ-ನಿಲಿಸೀ ನೆನೆಯೊ 
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನ ಸ್ಥರಣೆ ಸುಮ್ಮನೇ ನೀನು ಅನುದಿನ ॥೬ 



ಹ ಬರದಂತೆ ಮಂಂದಾಡಿತೋರ್ವ ಗುರು 

ನೆಯ ಮಾಡಿ ಮುದದಿಂದ. ಮುದ. 

ತಿಳಿದು ಹರಿಪಾದಾರನಿಂದ ಭಕ್ತಸೆನಿಸೊ ದೃಢದಿಂದ ೬೫ 

ಬ್ಬಷನು ಕೈಗೊಳ್ಳ ಮುಟ್ಟ ಪೂಜಿಸೆ ದೊರೆಯ 

ನಾಗುವ ಅಲ್ಬಭಕ್ಕಿಗೇ-ಭಕ್ತಿಗಲ್ಲದಲೆ ಇ 
ಸ್ಸ ಮಾಡಿದರು ಹರಿ ತುಷ್ಪನಾಗಿ ಕೊಡನು ಅಭೀಷ್ಮೃವ 

॥ ೬೬ 

;ವಿಲ್ಲದಾ ಅವಲಕ್ಷಣ ಪುರುಷನೇ? ಕ್ಷ- 

94ೆ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಲ್ಲಕ್ಷಣ-ಲಕ್ಷಣಾವುಳ ತೆ ಗುರು 

ಇದೇವನ ನೆನೆದು ಕರುಣದಿಂದಲಿ ನೀನು ಕಡೆಜಾಯೊ ॥ ೬೭ 

ಸರೇಸಯ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಯ 

ದ್ದರಲ್ಲೇ ಸಶ್ಸಾಧನ-ಸತ್ಸಾಧನವು ಎಲ್ಲ ನಿ- 

ದಿಂದಲಿ ನೀನೆ ನಿನ್ನೊಳು ತಿಳಿದು ನೋಡಯ್ಯ | 

ಲಾಮಿತು ಹಿಳಗೆ ಹತ್ತಿ ಬಂದಾನತ್ತು 

ತ್ತ್ವ ತಿರುಗಲದಂ ತಪ್ಪ್ರಾಡು-ತಪ್ಪಾದು 

ಸನತತ್ತಲೆಗೆ ತ್ರೀಪಕಿಯೆ ಹೆದ್ದೀಸ 1೬6 

೯ವಿಲ್ಲದೆ ನುಡಿದ ಮರ್ಮ ನನಾತುಗಳಿಂದ 

೯ ಚಿಳೆದು ಬೆಳೆದು ಭವದಿಂದ-ಭನದಿಂದ 

೯ಫಲ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಕು ಬಿಡದಯ್ಯ ॥ ೭ರ 

ವಂತೆ ಶಿಶುತನದಿ ಬಿಳೆದುದಾಯಿತು ಜೀಕಹ 

ನಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಿಷಯಯೊಳು-ವಿಷಯದೊಳು ಬಿದ್ದ 

: ಹೋದರು ದೇಹದಾಸೆ ಬಿಡಳೊಲ್ಲದು ಈ ಜೀವ 8೫೭ 

K ಹುಟ್ಟ ಮತ್ತೇ ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟುತಲಿಬೇ 

ಬಂದರು ಜನ್ವನೆತ್ತು ತಾ-ನಿತ್ತು ತಾ 

'ಕಜನ್ರೂ ಕಲ್ಫ್ರಾಂತಸರಿಯಂತ ಸುತ್ತು ತ “೭ 



ಹೆತ್ತತಾಯಿ ಶನ್ನ ತೊತ್ತನಿತ್ತಿ ಕೊಂಡು 

ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಅದನು ಫೊಕಿನ ಂತೆ-ಪೊಕಿ
ನಂತೆ ಹರಿ ತನ್ನ 

ಭೃತ್ಯ ಅನನರತ ಸಲಹುವ 

ಭನಬಂಧ ನಾನಾದೆ ಭವನೋಹಕನು ನೀನಹುಡೆೊ 

ಭವಹಾರಿ ಎಂಬುವಿ ಬಿರುದನ್ನು ಬಿರುದನ್ನು ಕೇಳಿ 

ತವ ಶಕಣೆಂಬೆ ತನ ಸೇವಕರ MAS ನೀಡಯ್ಯ 

ಹಿಂದೆಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಒಂದನೆಣಿಸದೆ ಎನ್ನ್ನ 

ಕುಂದುಗ*ನೆ ಲ್ಲ ಸಳೆಯಯ -ಕಳೆಯಯ್ಯ 

ಮುಂದೆ ದುಸ್ಕರ್ಮಕೆ ಎನ್ನ ಬಿಡದೆ ಸಲಹಯ್ಯ 

ಮುನ್ನ ನಿನ್ನೊ ಡಲೊಳಗಿಟ್ಟು ಬನ್ನ ಬಡಿಸದೆ ಕಾಯ್ದೆ 

ಇನ್ನು ಈ ದೇಹಡೊಳು ನೀನಿದ್ದು-ನೀನಿದ್ದೂ 

ಎನ್ನ್ನ ಕೈಬಿಡದೆ ಘನ್ನ ಅಸರಾಧಗಳನೆಣಿಸಗೆ ರಕ್ಷಿಸೊ 

ಕಾರಣಾಹ್ಹೆಯನಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು 

ಶರೀರವ್ಯಾಪಾರ ನೀನಹಾಡಿ-ನೀೀಮಾಡಿ 

ಮಾಡಿಸುನೆ ಪಾರುಗಾಣಿಸೊ ಭವಶರಧಿಯ 

ಸಂದು ಹೋಯಿತು ಆಯು ಹಿಂದು ಸಾಧನ ಅರಿಯೆ 

ಕುಂದಿತೆನ್ನಯ ಕರಣ ಗೋದಬಿಂದ-ಗೋಿಂದ ನಿೀ 

ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದದಲಿ ವಂದೆ ಸಲಹೆಂಡಿ 

ವರ್ಣಾಶ್ರಮೋಚಿತ ಕರ್ಮ ನಾಡಲು ಜ್ಞಾನ 
0 

ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಯ್ಯೆ ನಿರ್ಣಯಾ-ನಿರ್ಣಯಾ 

ಜ್ಞ್ಯಾನಿಯ ಕರ್ಮ ಜ್ಞ್ಞಾನಕಾರಣನಹುದು 

ಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ಆಕರ್ಮು ನೆಂತೆಂಬ ತ್ರಿ_ 
ಕರ್ಮಗಳಲಿ ನಾ ಮರ್ಮವ ಇ-ಮರ್ಮಗಳಲ್ಲಿನಾ ಸ್ತ 

ತ ರ್ಮೀವ ನರಿಯೆ ರಕ್ಷಿಸೋ 



ಬಸಂಧಾನ ವಿಲ್ಲದಾ ಶಾಸ್ಲಾರ್ಥ 
ಗೀ ತನ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಪುರು ಸಾರ್ಥ ಕೆಡಿಸುವುದು 
ಸುವೆ ಕೊಡದಿರು ಅಯಶಾರ್ಥ 

1ಳು ನಿವೃತ್ತ ಧರ್ಮವಾಗಲು 

'ರಣಶುದ್ಧೀಯು ಅದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ನಿಷಯ 

4 ಸ್ರನಣ ಮನನ ಧ್ಯಾನವೂ 

ಮನನವು ಧ್ಯಾನಾಣಿಂತರದಿ ಜ್ಞಾ- 

ದ್ವಾರ ಮೋಕ್ಷವು ಇಂತೆಂದು-ಎಂಕಿಹುದು 

ವೃತ್ತಂ ಶೇವ ನತಾಸ್ತು?' ಎಂತೆಂದೂ 

ಇರ್ಗಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿದ್ದಾಗಕಿಲ್ಲ 

H ಆಗಿ । 

॥ ೮೨ | 

॥ ೮೩ | 

ಯುಕ್ತ ಜ್ಞ್ಯಾನ ನೊದಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ 

ವಾದಕ ಗಳಯಿಲ್ಲ 

ನ ಹರಿಸೊ ಶ್ರೀವೇಂಕಬೇಶನೆ ನಿನ್ನ 

೦ಬೆನಿಸಿ ಸಲಹಯ್ಯ-ಸಲಸಯ್ಯ ಅನಿಮಿತ್ತ 

ಸ್ಫ್ರೊರತು ಇನ್ನುಂಟಿ ಜಗಬೊಳು ಹೆದ್ದೈವ 

ಗುದ್ದಿ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ಶ್ರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಸುನ್ವಿ 

ಕ್ಲಿದಾಸಂದಾತ್ಮಕಾನೆ ಸುದ್ದಿ 

ನಾರಾಯಣ ಈ ಮೂಲ ಪ್ರಳೃತಿಯನ್ನು 

'ಭಾಗಗೈಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ ನತಾಡಿದನೆ ಸುನ್ಹಿ 

ಸೊಳು ಗುಣನ್ಯಸ್ಸಿ ಸನುಪ್ಟಿಯಿಂದ 

ದ ಜಗಸಂಸ್ಕೃಷ್ಮೃನೆನಿಸಿದ ಸುವ್ವಿ 

ನತಮ ಸಂಯುಂಕ್ಕೆದಿಂದ ಕರ್ಮ 

ಪರ್ಯಂತ ಜನ್ಮುಕರ್ಮಂಗಳು ಸುದ್ದಿ 

ಗಳು ಸವೆದು ಉತ್ಕಾ )ಂತಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದು 

ಸ್ಚರೂಸ ಕರ್ಮ ನೆಸಗುವರೋ ಸುದ್ದಿ 

11 ೮೪ | 

HU ೮೫ | 

(ಸ 

1೧ 



“ve ರ್ » 
+ 

ಹ್ ದನ್ ಂಕಾರದಿಂದ ನೈಕಾರಿಳದಂದ ವ್ಯಕ್ಕ- 

ರಾದಂ, ಶತ್ತ್ತ್ರದೇನತೆಗ ೪) ಸುವ್ವಿ 

ಬೇನತೆಗಳಾದರು ಮೇಲೆ ರಾಜಸಾಹೆಂಕಾರದಿಂದ 

ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು ಸುದ್ದಿ ॥ 

ಭೂತ ಸ೦ಹರವು ತನ್ಮಾತ್ರ ಸಂಹಳಗಳು ತಾಮ- 

ಸಾಹಂಕಾರಗಳುದಿಸಿದವೆನ್ನು ಸುವ್ವಿ 

ಉದಿಸಿದಹಂಕಾರತ್ರ್ರಯಬೊಳು ಬಂದು ಸರ್ವಸೃಸ್ಟಿ 
ಅವೆ ಭೂತವಾದುದು ಅನಿರುದ್ಧ ನಿಂದ ಸುವ್ವಿ 

ಬಲ್ಲ ಜೀವರು ಮುನ್ನಾ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಾರದಿಕೆ 

ಇನ್ನು ಸುಪ್ಪಾನಸ್ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಧ ನಿರ್ವರೊ ಸುದ್ದಿ 
ಸುಮ್ಮುನಿಷ್ಟೃ ಸರ್ವ ಜೀವರ ಗುಣಸಾನ್ಯುದಿ ಅವರ 
ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ತಂಬ ಗುಣವೈಷನ್ಯುದಿಂದಲಿ ಸುವ್ವಿ ಕ 

ಭೇದಪಂಜಕನ ನಿತ್ಯ ತಾರತನ್ಯು ಸತ್ಯ ವಿಧಿ 
ಮೊದಲು ತಿ ಹಾಂತ ಜನರು ಕ್ರಿನಿಧನ್ರ ಸುನಿ ಶೆ 
ತ್ರಿವಿಧಜೀವರು ನಿತ್ಯ ಕ್ರಿನಿಧಕಾರ್ಯ ಅರಿಕು 
ತ್ರಿವಿಧ ಸಾಧನದಂತೆ ತ್ರಿನಿಧಗತಿಯು ಸುಪ್ರ | 

ಜೀವರು ಅನಾದಿಯು ಸಾಸನೋವುಗಳಿಲ್ಲ ಆ 
ವಾವಸ್ಥೆ ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂಲಜೇಹಕೆ ಸುನ್ವಿ 
ಸ್ಫೂಲದೇಹನ ಭರಿಸಿ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮದಂತೆ ಸಾಭನದಿಂ- 
ದಲೆ ಕರ್ಮಕ್ಷಯವಹುದು ಸುವ್ವಿ te 

ವೃದ್ಧಿ ಹಾ ಸಗಳಿಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಜೀನಸ್ಕೈಲೂಪ 
ಬಿಧಿನೊದಳು ತ ಣಾಂತ ಫರಿವಿ.8 ಒಂಜಿ ಸುವ್ಬಿ 
ಪರಿಮಿತಿ ಒಂದೇರೀತಿ ಗುಣಕ್ರಿಯ ನಿನಿಭರೀತಿ ಆ-. ದರಂತೆ ಜಡಪ್ರಕ್ಕತಿ ಕಾರ್ಯವು ಸರಿಸರಿ ಇಹುದು ಸುವ್ವಿ 1 
ಸರ್ವ ಸೈತಂತ್ರನು ಜೀನ ಅಸ್ವತಂತ್ರನು ಜೀನ ಸರ್ವತ್ರ ಹಂನ್ನಪ ನಿರ್ಲಿಪ ನು HN 



ಈ 

ರು ಅನಂತಾನಂತ ಗುಣಗಣ ಪೂರ್ಣ ಅವ್ಯಯ 

'ಯ ಅಹ್ಯುತಾನಂಶ ಸುವ್ವಿ ಡ್ 

ಕೆಂತರೂಪಾನಂಶಚೇತನ ಜಡದಿ 

ಶ್ರ ತಾ ನಿರಂತರ ನಿಂತಿಹ ಸುದ್ದಿ 

ಕದಾಕಾರದಿ ತದ್ಸಿನ್ನಿ ತನ್ನ ಮದಲಿ 

ತನು ತಾ ನಿಂತಿಹನೆನ್ಸು ಸುನ್ದಿ ₹೧೦ 

ಜೀವರಿಗೆ ಲಿಂಗದೀಹ ಅನಾದಿಯ ದ್ದು 

ರ್ಮಯವಣಇಗಿ ಪ್ರ ಉಶಿಸುನುದು ಸುವಿ ಸ 

ದ ಜೀನಕ್ಕೆ ಗಜ್ಜುಗ ಬೀಜದಂತೆ ತ್ರಿಗುಣ. 
) ಠಿಂಗಕ್ಳಾನರ್ಕನ್ರ ಸುದ್ದಿ 1೧ 

ಡ್ಲೆನಾದುದರಿಂದ ಗುಣಕಾರ್ಯ ಫಲಗಳಿಂಜಿ ಶೀ... 

ಷ್ಟ ಸುಖದು8ಖಾನುಭವವಾಗುವುದೆನ್ನು ಸುವ್ವಿ 

ನದಭಿಮಾನ ಸಾಧನದಂತೆ ಜೀವಾ ಜೀವ 

೨ ಜನುಮಾಂತರದ ವಾಸನನಿಯದು ಸುದ್ದಿ ೫೧ 

(ನರ ಲಿಂಗಳ್ಳೆ ಸತ್ತ್ಯಾವರಣನೇ ಪ್ರಥಮ 

ಯಾವರಣವೆ ರಜ ತೃತಿಯ ತಮನೆನ್ಸು ಸುಬ್ಬ 

೬ ಅವರಣನೆ ಪ್ರಥನಂ ರಜಸತ್ವೃಪು 
ಕರಿ ತ್ರಿವಿಧೂನರ್ಕನು ಕಮೋಜೀವರಿಗಿಹುದೆು ಸುವ್ವಿ 1 

(ಜೀವರಿಗೆ ರಜವು ಸ್ಪಥಮಾವರಣದಿ 

ಬು ತಮುಸತ್ವಾವರಣಾನಂತರ ಬಹುದು ಸುಬ್ಬ 

ರಜಸತ್ಕ್ಯಾವರಣ ತ್ರಯಗಳು ಲಿಂಗಳ್ಳೈ ನಿತ್ಯ 

» ತ್ರಿವಿಥ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಸುತ್ತುತಿಪ್ಪುರು ಸುಪ್ರ ॥ 

ವರದಿ ನಿಶ್ಚ ರಜ ತಮ ತೈಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞ 

ಬಿ ಜೀನನನಸ್ಕೂ ತೋರಿಸುವರು ಸುದ್ದಿ 

:ಶಿಸುನರು ಜೀವರ ಜಾಗ್ರಸ್ವಪ್ನಾ ವಸ್ಮೆಯೆಸಾಳಂ 

ಎ ಅಗಲ ಗಂ(ಳಭಿಮಾನಿಗಳು ಸುಬ್ಬಿ 



ಉರೆಗಾದ್ರಿವಾಸ ವಿಕಲಟಾಸರ ಕೃತಿಗಳು 

ಸತಿಸಹಿತರಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಯಂ ಬಿಡದೆ ನಿತ್ಯ 
ಭಕಿ ಯಿಂದ ಹರಿಯಾರಾಧಿಸುವರೋ ಸುವ್ವಿ 

ನಿಶ್ಯಭಕ್ತಿ ಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಯ ವಾಡಿ ಜಗ್ಗ 

ಕರ್ತೃನಿನಾಜ್ಞೆಯಿಂ ತೃಪ್ತರಾಗೋರೊ ಸುವ್ವಿ | ೧೬. 

ಜ್ಞಾ ನಕರ್ಮೆೇಂದ್ರಿಯ ಭೂತಪಂಜಕಗಳು 
"gf 

ಮನಸು ಎಂದು ಇನಿತು ಕೂಡಿ ಸೋಡ ಕಳೆಗಳು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಖ 
ಷೋಡಶ ಕಳೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಲಿಂಗವ್ರ ಇಹುದು 

ಮನಸಿಗೆ ಶ್ರವಣಕೆ ತ್ರೀಕೇಶನ ನಾರಾಯಣ ಶ್ವ... 
ಕ ನೇತೃಕೆ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದನೆ ಸುದ್ದಿ 
ಗೋವಿಂದನು ನೇತ್ರಕ್ಕೆ ಜಿಹ್ಹೆ ಘ್ರಾಣದಿ 
ವಿಷ್ಣು ಮಧುಸೊದನ ತ್ರಿನಿಕ್ರಮನೆನ್ನು ಸುವ್ಕಿ | ೧e | 

ಹಸ್ತ ಪಾದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಮನ ಶ್ರೀಧರ ಗುಹ್ಯಕ್ಕೆ 
ಹೃಷೀಕೇಶಮೂರುತಿ ಇಹರೋ। ಸುನ್ಬಿ 
ಮೂರುತಿ ಇಹರೊ ಮತ್ತೆ ಗುದಜೊಳು ಪದ್ಮನಾಭ 
ಮುದದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮೆ(ಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಸುನ್ಹಿ ॥ ೧೪೯ | 

ತಬ್ದದೊಳು ದಾನೋದರ ಸ್ಪರ್ಶದಿ ಸಂಶರ್ಷಣನು 
ರೂಸದೊಳು ವಾಸುಡೀನ ಮೂರುತಿ ಇಹರೋ ಸುವಿ ರೂಪಗಳಲಿ ತಿಳಿಯೊ ಸ್ಪದ್ಯುನ್ಭು ಅನಿರುದ್ದಾನು 
ರೂಪ ಸುಗಂಧಗಳಲಿ ಈ ರೂಸಗಳಿಹವೊ ಸುವ್ವಿ ೪ ಅಲ | 
ಷೋಡಶ ಕಳೆಗಳಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತರದಲ್ಲಿ ನಿ ಬಿಡಿದೆ ನೆನೆಸು ಈ ಭಗವದ್ರೂ ನಗಳನ್ಲಿ ಸುಪ್ಲಿ ಭಗನದ್ರೂ ಸಗಳಲ್ಲಿ_ ದೃಢ ಭಕುತಿಯಿಂದಲಿ ಎಡೆಬಿಡಜಿ ನಡೆನುಡಿಗಳನ್ಲಿ ಸುನ್ಚಿ 

೫ soy 
ಆಚ್ಛ್ಯಾದಿಕಪ್ಪ ಜೀವರಿಗೆ ಎರಡುಂಟು ನಿತ್ನದಲ್ಲಿ $3 

2 ge 

ಜೀವನ ಮರೆಯ ಮಾಡಿದ ಜೀವಾಚ್ಛ್ರಾದಿಕ ಸುಖಿ 



UUW GUY ತ್ರಾ ್ ಕ್ ಅಆ ಆಗು ಭಿ be Meh 

ಜೀವಾಚ್ಸಾದಿಕ ಇದಿ ಹೆರಿ ಇಚ್ಛಾ ಬಂದ ಕಾಲದಿ 

ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋಗುವುದು ನಿಶ್ಚಯ ಕೇಳೋ ಸುದ್ದಿ 

ಸರಮಾಜ್ಕಾದಿಕನೆಂಬುದು ನಿರುಶವು ತಬ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ 

ಹರಿ ಇಚ್ಛಾ ಇಂಥಾದ್ದೆ ಇಂಥಾದ್ದೆನ್ನು ಸುದ್ದಿ 
ಇಂತಿದ್ದರು ಹರಿಯು ಹಿಮ್ಮೊ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೊಮ್ಮು 

ಹಿಮ್ಮೆ ತೋರಿದರೆ ಒನ್ಮೊ ತೋರದಿಹನೋ ಸುವ್ವಿ 

ಲಿಂಗ ಡೇಪಳೆ ೆ  ತಮನೋಹ ಮಹಿಮೋಹ ತಾಮಿತ್ತ, 

ಅಂಧತಾಮಿಶ್ರವೆನ್ನು ಸುಬ್ಬಿ 

ತಾಮಿಶ್ರದಿ ಪಂಜ ನರಕಂಗಳಲ್ಲಿರ್ಪ ಕೃಷ್ಣೋಲ್ವಾದಿ 

ಕಂಡ ಭಗನದ್ರೂಸ ಏಹುಜೋ ಸುದ್ದಿ 

ದೈತ್ಯರಿಗನಕಾಶ ಲಿಂಗಜೊಳೆಂದಿಗಿಲ್ಲ 

ಜೈತ್ಯಾರಿ ಜನಾರ್ದನ ಹರಿ ಅಲ್ಲೆ ಇಹನು ಸುಬ್ಬಿ 

ದೈತಾರಿ ಜನಾರ್ಜನನು ಲಿಂಗವ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತ 

ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಲಿತ್ರನಾಗಿ ನಿಂತಿಜನೊ ಸುದ್ದಿ 

ನಿಧಿ ನೊದಲು ತೃಹಾದಿ ಜೀವರ ಲಿಂಗದಲಿ 

ದಗ ಪಟದ ಕೆರದಿ ನಿಧಿಗೆ ಲಿಂಗವು ಸುದ್ದಿ 

ನಿಧಿಗಿಹ ಲಿಂಗದ ಕಾರ್ಯ ಹರಿಯ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವು 

ಲಿಂಗ ಗುಣದ ಕಾರ್ಯನೆಂದಿಗಿಲ್ಲವೊ ಸುವ್ವಿ 

ರಿಂಗಬೇಹಕೆ ಮುಂದೆ ಅನಿರುದ್ಧ ದೇಹವು 

ಅಂಗಿಯ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಸಂಗಮಾದುದು ಸುದ್ದಿ 

ಅದರಿಂದ ಅನಿರುದ್ದ ದೇಹ ಇಹುದು ಸಪ್ಪಾವರಣ 

ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿಹ ನವರಣೆ ತಿಳಿಯೋ ಸುದ್ದಿ 

ಅಸಿರುದ್ಧ ಸ್ರದ್ಯುವ್ನ ಆವರಣಗಳೆರಡು 

ಸಂಕರ್ಷಣ ವಾಸುದೇವ ನಾರಾಯಣ ಸುವ್ವಿ 

ಒಂದೊಂದು ಇನಿತು ಆವರಣ ಸಪ್ತಾದಲ್ಲಿರುವ 

ಸರ್ವಶಕ್ತ ವೃಕ್ತವಾದವು ನೀ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಯೋ ದ ಸುದ್ದಿ ೩ 



ಉರ ಗಾದ್ರಿವಾಸ ವಿಕಲಡಾಸರೆ ಕೃತಿಗಳು 

ಮಹತ್ತ ತ್ವ ತಿಳಿ ಶ್ರೀ ವಾಸುಬೀನಾವರಣದಿ 

ನಾರಾಯಣಾವರಣದಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ತತ್ತ್ವವು ಸುವ್ಬಿ 

ಅನ್ಯಕ್ತತತ್ತ್ವಾದಿ ಹತುರ್ವಿಂಶತಿ ತತ್ತ್ಪದಲಿ 

ಕೇಶನಾದಿ ಹತುರ್ಮಿಂಶತಿರೂಪವಿಹುದು ಸುದ್ದಿ 

ತತ್ತ್ವ್ರಂಗಳಲಿ ತತ್ತ ದಭಿವಕಾನಿಗಳಂತರದಿ 
ನಿತ್ಯ ಹರಿಯು ತನ್ನ ಸತಿಯರಿಂದಲಿ ಸುನ್ವಿ 

ಸತಕಿಯರಿಂದಲಿ ಕೂಡಿ ಕೃತ್ಯಗಳ ನಡೆಸಿ ಅಭಿ 

ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವನಂ ಹರಿ ಸತ್ಯವೆನ್ನು ಸುವ್ಪಿ 

ಹೃದಯದೊಳಿರುತಿರ್ಪ ಅನಿರುದ್ಧ ಜಹದೊಳು 

ಮಂದದಿಂದ ಜಿ ಗೈ ತೃದಾನನಾದಿಗಳಿರುವರು ಸುವ್ವಿ 

ಬೈತ್ಯರೆಲ್ಲರು ಪಾಸಕಾರ್ಯಗಳ ಮಾಳ್ಬ್ರರು 

ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಸುರರಿಂದಾಹುದು ಸುದ್ದಿ 

ಲಿಂಗದೇಹೆದ ರಕ್ಷಣೆ ಅನಿರುದ್ಧ ಜೀಹನ್ರ 

ಲಿಂಗದೇಹದ ಸಂಗಡ ಭಂಗವಿರುವುದು ಸುದ್ದಿ 

ಭಂಗನಾಗಲು ನಿಷಯ ಸಂಗರಹಿತನಾಗು 

ರಂಗ ಅಂತರದಿ ಕಿಳಿಯಗೊಡುವನು ಸುವ್ಬಿ 

ಜೀವ ಪ್ರಕಾಶವು ಅಿಂಗಾನಿರುದ್ಭ ದೊಳು 

ಷೋಡ ಶಳಳೆಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಿಹೆದು ಸುವ್ವಿ 

ವಾಪಿಸಿಹುದು ಮುಂದೆ ಸ್ಕೊಲದೇಹನವು ಹಿಂದು 

| ೩೦ 

| ೩೧ 

| ೩೨ 

|| ೩೩ 

ಸ್ಥೂಲ ಜಡದೇಹದ ಕಾರ್ಯ ಅಭಿನ್ಯಕ್ಕನಾಹುದು ಸುನ್ಹಿ | ೩% 

ಸ್ಲೂಲದೇಹದೊಳು ಸುಷುಮಾ ಭಾರ ಹಿಡಿದು 

ಸಪ್ತ ಕಮಲಗಳಲ್ಲುಂಟು ತಿಳಿಯೋ ಸುದ್ದಿ 

ಸೆಪ್ತಕನುಲದಿ ನೊದಲು ಮೂಲಾಧಾರದಿ ನಾಲು ಲ 

ದಳ ಕಮಲ ಹವಳ ನರ್ಣನಿದಿ ಭೂಲೋಕನೆನ್ನು ಸುವ್ವಿ | ೩ 

ನೀಲವರ್ಣದ ಆರುದಳ ಕಮಲ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ 

ವಾಯು ಮಂಡಲವಿಜೆ ಭುನಲ್ಲೋಳವು ಸುವಿ ಸ 



ಭುವರ್ಶೋಕ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯು ಬೀಜಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ 

ಪಾಸಪುರುಷನ ಶೋಷಿಸಲು ಜನಿಸು ನಿತ್ಯ ಸುವ್ವಿ 

ಹೃೈಡಯಕಮಲದಿ ಎಂಟುದಳ ಉಂಟು ರವಿಭಾ 

ಸ ಕ್ಪ್ರಿಕೋಣ ಅಗ್ನಿ ಮಂಡಲನಿಹುದಿಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ 

ಇಹುದು ಸುವರ್ಲೊಕ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಬೀಜಾಕ್ಷರ 

ದಿಂದ ಪಸಾಪಪುರುಸನ ದಹಿಸೆ ಜವಿಸು ನಿತ್ಯ ಸುವ್ವಿ 

ಹೃದಯಕನುಲದ ಮಧ್ಯಕರ್ಣಿಕ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಮೂಲೇಶನಿಪ್ಪ ಸ್ಕೂಲಾಂಗುಷ್ನ ಸೈಮೂರುತಿ ಸುವಿ 

ಮೂರುತಿ ಮೂಲೇಶನ ಪಾದ ಮೂಲದಲಿನ್ಸ 

ಪ್ರಾಣನ ಪಾದಮೂಲದಿ ಅನಿರುದ್ಧ ದೇಹವೇ ಸುವಿ 

ಈ ಪವನದೇನ ನಿತ್ಯ ಜಪಿಸುವ ಹಂಸಮಂತ್ರ 

ಇನ್ಪೃತ್ಲೊಂದುಸಾವಿರದಾರುನೂರು ಸುವ್ವಿ 

ಅರುಸೂರುಜಪ ಮೂರು ಮೂರುವಿಧ ಜೀವರೊಳು 

ಮೂರುವಿಭ ನಡೆಸಿ ಮೂರ್ಗತಿ ನೀಡುವ ಸುವ್ವಿ 

ಅಷ್ಟ ದಳಗಳ ಮೇಲೆ ಅಸ್ಟಭುಜ ನಾರಾಯಣ 

ನಿಸ್ಟೈಯಿಂದಲಿ ಹರಿಸಿ ಜೀವರಿಷ್ಟವನ ತೋಕುವ ಸುವ್ವಿ 

ಜೀವರಿಷ್ಮೃದೊಳು ಪೂರ್ನದಳದಲಿ ಪುಣ್ಯ 

ನಿದ್ರಾಲಸ್ಯವು ಫೀ ಆಗೆ ಓಯದಳದಲಿ ಸುವ್ವಿ 

ಆಗ್ನೇಯದಳದ ನುಂದೆ ಯಮದದಿಕ್ಕಿ ನಲ್ಲಿ 

ಕೂ ತ್ರಿರಬುದ್ಧಿ ಯು ಜೀವಗಾಗುವುಷಿನು ಸ ಸುವ್ವಿ 

ನೈಖುತ್ಯ ದಳದಲ್ಲಿ ಸಾಪಬುದ್ಧಿಯ ನೆಸಗುನ ಜೀನ 

ನಿರುತ ದಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಹರಿಸುವ ಸುನ್ವಿ 

ವರುಣದಳದಲ್ಲಿ ಬರೆ ಕ್ರೀಡಾಬುದ್ದಿಯನೀನ 

ವಾಯವ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾಗಮನನವು ಸುದ್ದಿ 
ಗಮನಾಗನುನದಿ ಮೇಲೆ ರತಿ ಬುದ್ಧಿಯು 

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ದಾನಬುದ್ಧಿಯು ಈಶಾನ್ಯದಲಿ ಸುದ್ದಿ 

| ೩೬ | 

| ೩೭ | 

| ೩೮ | 

|೩೯॥ 

il ೪೦ | 

| ೪೧ | 

॥ ೪೨ | 



82 ಉರೆಗಾದ್ರಿವಾಸ ವಿಶಲಜಾಸರ ಕೃತಿಗಳು 

ಮಧ್ಯಕೆ ಬರಲು ವೈರಾಗ್ಯನೆ ಸಿದ್ಧ ಕೇಶರಕೆ 

ಬರಲು ಸ್ವಪ್ನಾ ವಸ್ಥೆ ಯು ಸುದ್ದಿ 

ಸ್ವಪ್ನಾ ನಂತರದಿ ಕರ್ಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆಯು 

ನುಥ್ಯದೊಳು ಸುಷುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯು ಸುನ್ಹಿ 8೪೩ ॥ 

ಉರದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನನರ್ಣ ಎರಡಾರುದಳ ಕಮುಲದಿ 
ನಿರುಪಾಕ್ಟನಭಿನರಾನಿ ನರಸಿಂಹನ ಪೂಜಿನ ಸುನ್ನಿ 

ನರಸಿಂಹನ ಪೂಜಿಪ ಈ ಲೋಕ ಮುಹರ್ಲೋಳ 

ದ್ವ್ವಾದಶದಳದಿ ಕಲಾಭಿವತಾನಿಗಳಿಹರು ಸುವ್ವಿ |} ೪೪ ll 

ಕಂಠದಲಿ ಎರಡೆಂಟಿರಷ್ಟುವಳ ಕನುಲ 

ಉಂಟು ಕಮಲ ರಕ್ತವರ್ಣ ಜನಲೋಕವು ಸುನ್ದಿ 

ಜನಲೋಕದಲಿ ಶೇಷ ಸಂಕರ್ಷಣಮೂರ್ತಿಯನು 

ನಿತ್ಯ ಸ್ತುತಿಸುತ ತಾ ಭೃತ್ಯನಾಗಿಹನೊ ಸುವ್ವಿ ॥ ೪೫ ॥ 

ಭ್ರೂಮ್ಯಧದಿ ದ್ವಿದಳ ಕಮಲ ಉಂಟೊಂದಿಲ್ಲಿ 

ತಾ ಮಧುಪುಸ್ಟೈದಂತೆ ಪೊಳೆಯುತ್ತಿಹುದು ಸುವ್ವಿ 

ಮಧುಪುಷ್ಪದಂತೆ ಪೊಳೆನ ಸ್ಥಳನೆ ತಪೋ ಲೋಕವೆನ್ನು ಸುವ 

೪೬, ೫ 

ಶಿರದೊಳು ಸಾನಿರದಳೆ ಕನುಲಪ್ರ ವಜ್ರದ ಕಲಾ 

ವರುಣ ಮಂಡಲನಿಜಿ ಸತ್ಯ ಲೋಕವೆ ಸುನ್ಹಿ 

ಸತ್ಯಲೋಕದಿ ಬ್ರಹ್ಯ ನಿತ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಯ 

ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಂಗನ ಪೂಜಿಸುವನು ಸುಬ್ಬಿ ॥ ೪೭ ॥ 

ಓಂಕಾರವರ್ಣವು ನಿತ್ಯ ಅಷ್ಟ್ರಾಕ್ಷರಗಳ ಯುಕ್ಮ 

ಅಸ್ಟ್ರ್ವಾಸ್ಸರಗಳ ಭಗನದ್ರೂ ಪಗಳಿಹವು ಸುವ್ವಿ 

ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ತೈಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞ ತುರ್ಯ 
ಅತ್ವ ಅಂತರಾತ್ಮ ಪರನಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಾಶ್ವ ಸುವ್ವಿ 1 ೪೮ 8 

ಓಂಕಾರದಿಂದಲೇ ಏಕ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣವು ನ್ಯಕ್ಕ 

ಸಕಲ ಸ್ಪರ ವರ್ಣ ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಸಾದ್ಯನು ಸುವ್ಧಿ 
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ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು ಶ್ರೀಹರಿಯು ದೇಹವೃಕ್ಷದಿ ಬಂದು 
ಸುಖದು8ಖ ಫಲಗಳ ನಿರ್ಮಿಸಿಹನು ಸುದ್ಹಿ | or 

ಸುಸುಮು ನಾಡಿಯು ನೊದಲು ತುಂದಿಯೊಳು 

ಆದಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಶಿರಪರಿಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿಹುದು ಸುವ್ವಿ 

ಇಹುದು ಈ ನಾಡಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು 
ನಾಡಿಯಿಂದಲಿ ಸಂಜಸ್ರಭೇದವು ಸುವ್ವಿ ॥೫೦ ॥ 

ನಜ್ರಿಕ ಆರ್ಯಕ ನೈಧೃತಿ ಪ್ರಕಾಶಿನಿ ಎಂಬ 

ನಾಲ್ಕುನಾಡಿಗಳೊಂದಕ್ಕೆ ಇಸ್ಸತ್ತ್ವೈದಾದವು ಸುವ್ವಿ 

ಇಸ್ಸತ್ತ್ತೈದರಂತೆ ಸೂಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾಡಿ ನೂರ ಹಿಂದು 

ನಖಖ ನಾಡಿ ಆದುನೆನ್ಸು ಸುವ್ವಿ § ೫೧1 

ನೂರ ಒಂದು ನಾಡಿ ಭಾಗಗಳನೈ ನಕಾಡಿ ಎಸ್ಟ 

ಕ್ರೈರಡುಸಾವಿರ ನಾಡಿಗಳಾದವು ಸುವ್ವಿ 

ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಾನಾಡಿ ಎಡದಲ್ಲಿಹುದು 
ನಾಡಿಯೊಳು ಹಿಂಗಳಾನಾಡಿ ಬಲದಲ್ಲಿಹುದು ಸುದ್ದಿ ೫೨! 

ಎಡಬಲದಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ತಾನು ಸ್ತ್ರೀ ಪುಂರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು 

ಹಿಡಗೂಡಿ ತನ್ನೊಳು ತಾ ಕ್ರೀಡಿಸುವನು ಸುನ್ಹಿ 

ಕ್ರೀಡಿಸುನ ನಾಡಿಯೊಳು ನಾಡೀನದಿಗಳೊಳು 

ಬಿಡದೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಡಿಯ ನಂಬಿರುವುದು ಸುದ್ದಿ ॥ ೫೩ ॥ 

ಸಾನಿರದೆಂಭತ್ತು ಅಸ್ತಿ ಶರೀರಡೊಳು ಯು 

ಕ್ಲಬಾದುನು ಪರ್ವಸಂಧಿಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸುವ್ವಿ 

ಕೀಲುಗಳಲಿದು ಸ್ಥೂಲಕಾರ್ಯಕೆ ೫ 
MN 

ಶಕ್ತಿಯನಿತ್ತು ದೇಹ ಯುಕ್ತವಾಯಿತು ಸುದ್ದಿ | ೫೪ | 

ಸ್ಕ್ಯೂಲಕಾಯವು ಸಪ್ತ್ಯಧಾಸುಗಳಿಂದಲಿ ಯುಕ್ತ 

ಅಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವ ಭಗವದ್ರೂನಗಳ ತಿಳಿಯೋ ಸುದ್ಧಿ 
ಭಗನದ್ದೂ ಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಮಾ 

ಶೃಕಾನ್ಯಾಸದಂತೆ ಗ್ರಹಿಸು ನಿತ್ಯ ಸುದ್ದಿ ॥೫೫॥ 
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ಅಸ್ತ ಮಯ ಅನಿರುದ್ದ ಪ್ರೂಣನುಯ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ 

ಮನೋಮಯ ಸಂಕರ್ಷಣ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಸುವ್ಪಿ 

ನಿಜಾ ನಮಯಕೆ ವಾಸುದೇವ ಅನಂದಮಯಕಳೆ 

ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಇನಿತು ಸಂಚಕೋಶ ಸ್ಥೂಲದೇಹದಿ ಸುವ್ವಿ 

॥ ೫೬ 

ಮುಖ್ಯರಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಖ್ಯರಸವು ಹೆರಿಗೆ 

ಮಿಕ್ಕದ್ದು ತತ್ತ್ವರಿಗೆ ಸ್ಹರೂಪರಸವು ಸುದ್ದಿ 

ಸ್ಪರೂಪ ರಸವು ಸುರರಿಗೆ ಜಹರಸ ಜೀ... 

ನರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಥೂಲದೇಹಕ್ಕು ಪಹಯವು ಸುವ್ವಿ ॥ ೫೭ 

ನವಕೋಟಿ ರೋಮಗಳು ಈ ಸ್ಮೂಲದೇಹದೊಳು 

ಅವಕಾಶದಿಂದಲಿ ತಾ ತುಂಬಿಹಪು ಸುವ್ವಿ 

ತುಂಬಿಹ ರೋಮದೊಳಗೆ ಕೂಪಂಗಳಿಹವು 
ಭಾನಿಸುತ್ತಲಿ ನಿತ್ಯ ನಂದನಿರುಪುದು ಸುದ್ದಿ || ೫ 

ಮೂರು ಅರ್ಧ ಮೊಳದುದ್ದ ಇದ್ದ ಈ ದೇಹದೊಳು 
ಭೂತ ಪಂಚಕಗಳ ಭಾಗವಧಿಕವಾವುದು ಸುವ್ವಿ 
ಭಾಗಾಧಿಕದಿಂದ ಗುಣ ಹಿಂದು ಬಂದೂ 
ಬಂದಾದರೊಂದುದಿನ ನಾಶನಾಗುನದು ಸುವಿ ॥ ೫೪ 

ಬದ್ದ ಜೀವರು ಗುಣಬದ್ಧ ರಾಗಿರುನರು ವಿಧಿ 

ಬದ್ದ ರಾಗಿಹರೆಲ್ಲ ಉದ್ದಾ ರಾಹೋರು ಸುನ್ವಿ 
ಉದ್ದಾ ರಾಗಲು ಅನಿರುದ್ದ ನ ಸೆರೆನಂಬಿ 
ಮಧ ಎನುತದೊಳಿದ್ದು ಸುಖಸು ನಿತ್ಯ ಸುವ್ವಿ 1೬ 

ಬೇದ ಪ ಪಂಚಕವು ಶುದ್ಧ ಕಾರತಮ್ಯ ವೆ ಕಿಳಿದು 
ಶೀದ ಸಗುಣ ಸರ್ವಜ ನೆಂದು ಹ ಸುವ್ವಿ 
ಸರ್ವಜ್ಞ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿ "ಸೃಷ್ಟಾ ತ್ರಿಡಿ ರ್ಕ ಎಂದು 
ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರು ಸುನ್ಹಿ "ar 
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ವಿಶ್ವ ಬಲಗಣ್ಣಿ ನೊಳು ತೈಜಸ ಕಂಶಡೊಳು 

ಪ್ರಾಜ್ಞ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದ್ದು ಪೊರೆನನ: ಸುವ್ವಿ 

ಪೊರೆನನು ಪ್ರತಿದಿಸ ಸ್ಪತಿಕಾಲ ಗುಣ ಕಾಲಕ 

ಕರ್ಮದ ಅನುಭನ ತಿಳಿಸುವ ಸುದ್ದಿ 

ಜೀನನನಾದಿಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನೇಚ್ಸಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು 

ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾರಭ್ಯ ಹರಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿಸುಬನು ಸುನ್ಬಿ 

ವ್ಯಕ್ತನಶಾಡಿ ಜೀವರ ಕರ್ನುಪ್ಪನಾಹದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಭಿ- 

ವ್ಯಕ್ಕ ಮಾಡುವ ಹರಿ ಸ್ವತಂತ್ರನು ಸುವ್ವಿ 

ಜಲಜನಾಭಗೆ ಎರಡು ಅಧಿಸ್ಮಾ ನವು 

ಎಲ್ಲಾ ಜಡಪು ಮತ್ತೆ ಚೇತನಗಳು ಸುವ್ಬಿ 

ಜಡಚೇತನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿಹನು ಶಿಳಿದು 

ಚಿಂತಿಸುವುದು ಅಧಿಷ್ಠಾ ನಭೇಡಪು ಸುದ್ದಿ 

ಜಡಜೊಳು ಶುದ್ಧ ಜಡಗಳು ಸಹಜಾಜಲ... 

ಗಳೆನ್ನು ಕರ ಹರಣದಿ ಜಡ ಪ್ರತೀಕವು ಸುವ್ವಿ 

ಪ್ರತೀಕಡೊಳು ಚೇತನಪ್ರತಿಮೆಯಂ ಸ್ತೀ ಪುರು 

ಸರುಗಳ ಗೋಳಕದಂತರದಿ ಹರಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರು ಸುದ್ದಿ 

ಚೇತನದೊಳು ಪಂಹಗೋಳಕದಿ ಚಿಂತಿಸುವುದು 

ದೇಹಗೋಳಕ ಜೀನ ಗುರು ಪುಷ್ಕರ ಪ್ರಾಣರ ಸುವ್ವಿ 

ಪ್ರಾಣಗೋ(ಳ ಕದ ಅಂತರದಲಿ ಹರಿಯನು : 

ನಿರಂಶರ ಥೇನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸುದ್ದಿ 

ಜಡಸ್ಸೃತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೋಳಕ ಒಂದು 

ಗುರುಗೋಳಕ ಹಿಂದು ಗುರುಗೋಳಕ ಭಾರ... 

ಕೀರಮಣಗೋಳಕವು ಸುವ್ವಿ 

ಗೋಳಕತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯ ಚಿಂ. 

ತಿಸುತ್ತ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಕಳೆದು ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗು ಸುದ್ದಿ 

i 

॥ ೬೨ 

(೬೩॥ 

1 ೬೪ ॥ 

las 

|| ೬೬ 

॥ ೬೭ ॥ 
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ಇ ಸಿ ದಹಿಸಿ ಮೀಸಲಮನನನೆ ಇರಿಸಿ 

೩7 ರೂಹಿ" ಓತಿ ಯು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರು ಸುನ್ಹಿ 

ಎಸಿ ಎತ್ಳೆವಲ್ಲಿ ಪ್ಯದಯಸದನದಲ್ಲಿ 

* ಮಲಿ ಚಿಂತಿಸು ನಿತ್ಯ ಸುದ್ದಿ | ೬೮ | 

«ಹಿ: " ತಿಫೆಯ ಅಪರೋಸ್ಷಾನಂತರದಿ 

' ಫಿಜಿಸಾಂರರ್ಗತ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಸುನ್ದಿ 

3.೬ :ಎಸನಪರೋಕಾ್ಪಾನಂಶರದಿ ಈ ದೇಹಾ 

ರ್ತಿ ಅಗ್ರೇಶನ ನೆನೆಸು ಸುವ್ವಿ HFN 

ಗ ತಣ ಸೆ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪಾದಿಸಿ 

J ತ ಬಿಂಬಮೂೂರುತಿ ಸುದ್ದಿ 
ಕ ಸರೋಕ್ರಾನಂತರದಿ ಸಂಚಿತ eid 

ಕೇನ ಬೋ ತ್ರರಬ್ದ ಕರ್ಮ ಭೋಗಿಸುತ್ತಿ ರುವುಜಿ ಸುವ್ವಿ ॥ಒಂ॥ 

| ಬ ೋಗದಲಿ ಜನುಮ ಕರ್ಮಂಗಳಲಿ 
"ಸಾಗಿರುವುದು ಕರ್ಮಥಫಲದಲಿ ಸುವ್ವಿ 

2. ಬಿ ಲೇಸು ಇಲ್ಲ ಜಾ ನದ ತಿರೋಧಾನನಿಲ್ಲಾ 
ಪು ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ. ಜನಿಸಿದಾಗಲು ಸುವ್ವಿ Hy 

 ಹಿಶ್ಲೈಟಂಚಿನೆ ತಿಳಿದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಕ್ರಿಯನೆನ್ನುತ್ತ 
a ಭಾ ದ್ಹಂದ್ಹ ನ್ಸಿಕರ್ಮವನರ್ಬಿಸು ಸುವ್ವಿ 
ಕ ರ್ಮ ಮರ್ಮವ ಅಂಬುಜನಾಭನು pA 
೭ಬ ವ ನನಯ್ಯ ಹೃದಯಾಂಬರದಲಿ ಸುವ್ವಿ 1೭೨! 

ಸತೃಸಂಳಲ್ಪನು ಏನಿತು ನದೇ ಪುರುಷೂರ್ಥವ್ರು 
ತತ್ರ i ಭೆ ಯಿಂದ ತೃಪ್ತ ನಾಗಿರು ಸುನ್ವಿ 
4 ಸ್ವಾ ಗಿಡದ ಶು ತೃರ್ಥವನೆ ತಿಳಿದು 
ಕಗ ಳೆ ನಡೆಸಿ ಹರಿಗಿತ್ತು ಸುಖಿಸು ಸುನ್ವಿ 4 ೭ನ, | 
೨೪ರ ಚಿಂತಿಸಿ ಕ್ರಮವ ಮರುತ ನುತದಂ.. ಸಿ ನಿನಿಂದ ತಿಳಿದು ಹರಿಯನೆ ನುಕಿಸು ಸುಬ್ಬ 



Wut) ಅಯ) ಳಗ ಆಈ ರ ಭಃ wu 
ಕ; 

ಹರಿಯನೆ ಸುತಿಸಲು ಸ್ಟ ರಿಯತಾ ದುರಿಶನ ಹರಿಸಿ ಕಾಯ್ದ 

ಸರ್ನ್ವಸಾಧನವನೀನೆ ಯೋಗ್ಯ ಶೆಯಂತೆ ಸುಬ್ಬ 

ಸ್ವಶಂತ್ರನು ದೇವ ಅಗ್ಪಶಂಶ್ರನು ಚೀಟಿ ಬತ್ತ 

ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ವಿದೆ ಸ್ಟೆ ರೂಜದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ 

ಸ್ಟ 'ಕೂಪಸ್ನ ತ ಳ್ಳ ಸ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಷ್ಯ ನು ಶ್ರೀಶ 

ಬೆಂಬನೆಂಬೆನಿಸ ನಿತ್ಯ ME, ಸುನ್ಹಿ 

ಆನಾದಿಯಿಂದಲಿ ಕರ್ಮ ತಾ ಪೆ ಶ್ರೈಕ್ಸೃತಿ ಬಂಧದಿಂಟ 

ಜನ್ಮಜನ್ಮಳೆ ಉಪಾದಾನ ಸುವಿ” 

ಉಪಾದಾನಾದ ಕಾರಣ ಪುಣ್ಯ ಸ ಸಂಗಳು 

ಹಾನಿನೃ ದಿ ಗೆ ಕಾರಣನೆನ ಶಿ ಸ 

ಗುಣಕಾಲ ಯೋಗ ಕತೆಯಂತೆ ಕರ್ಮ ಸ್ಪವಾಹದೊಳಿರಲು 

ಕಡೆ ಹಾಯುವುದಂಟಿ ಅನಂತ ಜನ್ಮುತೆ ಸುಪ್ದಿ 
ಅನಂತ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮವನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಶ್ರೀನಲ್ಲ- 
ನೊಲುಮೆ ವಾಡೆ ನಾತಮಾಡುವ ಸುವ್ವಿ 

ಕರ್ನುಂಗಳೆಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನೈ ಮಿತ್ತಿಕ ಕಾಮ್ಯುವೆಂದು 

ಕರ್ಮದ ವಿನರ ಬಿನಾ" REE ಸುದ್ದಿ 

ನಿಸ್ತಾರದಿ ನಿತ್ಯಕರ್ಮ ಬಿಡದೆ NE 

ಮುಖ್ಯ ಉತ್ತಮಸಾಥನ ಇದೇ ಮತ್ತೆ ಕೇಳೊ ಸುನ್ಹಿ 

ಸ್ಥಾನ ಸಂಧ್ಯಾನಂದನ ಜನ ನೀತಿಹೋತ್ತ ಕ್ರಚಣ 

ಧ್ಯಾನ ಕೀರ್ತನ ಗಾನ ಇದೇ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವು ಸುಪ್ಪಿ 

ಭಕ ಕಾಲತ್ರ್ರಯದಲಿ ಮಾಡಿ ಕೃತ- 

ಕ್ಸ ತ್ಯನಾಹೋನು ಸತ್ಯ ಸೇಳೊ ಸುವ್ವಿ 

ನಿ ಮಿಕ್ತಿಕ ಸರ್ಮದೊಳು ಮನ್ಸಾದಿ ಅಯಾನಂಗಳು ಪೌ. 

ರ್ಣಿನು ಪೈತೃಳ ವಕ್ಸರ ಕರ್ಮಗಳು ಸುವ್ವಿ 

ವತ್ಸರದಿ ಮತ್ತೆ ಉಪರಾಗ ದ್ಚ್ಯಾದಶಿ ಆಧಿ 

ತಿಥಿಶ್ಟ್ರಯದ ಕರ್ನುಲಾಪುಯ ಸುವ್ವಿ 

Hat 

॥ ೭೬ ೫ 

॥ ೬೬ ॥ 

1೭೭ ॥ 

I ೬೮ ॥ 

॥ ೭೪ ॥ 

| ೮೦॥ 
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ಭೋಗಾಪೇಕ್ಷೆಯೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಮನ ಕ- 

ರ್ಮಂಗಳಲಿ ವಿತ್ತ ಕಾಂಕ್ರೆ ಯುತಪ್ಪು ಸುವ್ದಿ 

ಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕುಕ್ಷಿ ಪೋಷಣೆ- 

ಗಾಗಿ ಮುನಖಸ್ತು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಸುನ್ಹಿ 

ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿ ಕದೊಳು ಸಬೀಜ ನಿರ್ಬೀಜ ಕ- 

ರ್ನುಡ ಏನರ ಪೇಳುವುದಯ್ಯ ಸುದ್ದಿ 

ಕರ್ಮುದೊಳು ಕಾನ್ಯಾದಿ ಸಬೀಜಕರ್ಮ 

ಪುಣ್ಯಬೀಜಕರ್ಮನೆಂದೆರಡು ನಿಧ ಪೇಳ್ವರು ಸುನ್ಚಿ 

ಶಮದಮವಿದ್ದರು ಸರಿಯೆ ಕರ್ಮನೆಸಗುವಾಗ 

ಪುಣ್ಯಪಾಪವು ಬಿಡಜಿ ಹತ್ತಿ ಬರುಪುದು ಸುವ್ವಿ 

ಬರುತಿರ್ಪುದು ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಬಿಡದು ಕರ್ಮಂಗಳಲಿ 

ಕರ್ಮಂಗಳ ಪಾಡೇನು ಪೇಳಲೊಶನೆ ಸುವ್ಪಿ 

ಅರ್ತಜಸರ ಕ್ಲೇಶಹರಿಸಿ ಉಪಕಾರದಲಿ 

ಸತ್ವಗುಣ ಸ್ರವರ್ತರುತ್ತನುರು ಸುನ್ಚಿ 

ಉತ್ತಮರು ವಾತಾಹಿತೃ ಸಹಜಾತ ಬಾಂಧನ-- 

ಕ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಲು ಪುಣ್ಯಬೀಜಸಾ ನನು ಸುನ್ನಿ 

ಜ್ಞಾತಾಜ್ಞಾತನೆಂಬೊ ನಿರ್ಬೀಜ ಪುಣ್ಯವು ನಿನಿಭ 

ಭೂತಳದೊಳು ಜನಕುಂಟೆಂಬುದು ಸುವ್ವಿ 

ಉಂಬೆಂಬರು ಖ್ಯಾತಿ ದಾನ ಧರ್ಮವ ನೆಸಗಲು 

ಜ್ಞಾ ತಬಜದ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ವಿರುಪ್ರದು ಸುದ್ದಿ 

ಅಜ್ಞಾತ ನಿರ್ಬೀಜ ಪುಣ್ಯವು ಎಂತೆಂದೆನೆ 

ಪೋತತನದಿ ರತ್ನ ಭೂಷಣ ತೊಡಿಗೆಯಂತೆ ಸುವ್ಹಿ 

ಭೂಷಣ ತೊಡಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿವಿಲ್ಲದೆ ಪೋಸಂತೆ ಸಾ 

ಥನನಿನಿತಿಲ್ಲದೆ ಕೆಟ್ಟು ಫೋಪುದು ಸುವ್ವಿ 

ಜ್ಞ್ಯ್ಞಾತನಾದನಮೇಲೆ ಪಾತಕಿ ಪುಣ್ಯನಹರೋ ಈ ಪರಿ ಅ 

ಜ್ಞಾತ ನಿರ್ಬೀಜ ಪುಣ್ಯ ಸುವಿ 

I ಆ೧ | 

8 ೮೨1 

॥ ೮೩ ॥ 

॥ ೮೪ ॥ 

1 ೮೫ ॥ 

॥ ೮೬ ॥ 
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೪ 

ಪುಣ್ಯವು ಈ ಪರಿ ಅಚ್ಚಾ ತನಿರ್ಬೀಜವು 

ಎಂತೋ ಕರ್ಮದ ಬೀಜ ತಿಳಿಯಲರಿಯದು ಸುದ್ದಿ ॥ ೮೭ ॥ 

ಜ್ಞಾತ ಅಜ್ಞ್ವಾತದ ನಿರ್ಬೀಜ ಪಾಪದ ವಿವರ 

ಬ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯೊ ಮನಕೆ ಸುದ್ದಿ 

ಕಿಳಿಯೊ ಜ್ಞಾತ ನಿರ್ಬೀಜ ಪಾಪವು 

ಸಾತಕ ಮಾಡದೆ ಸತ್ಕರ್ಮವಾವುದು ಮತ್ತೆ ಕೇಳೊ ಸುದ್ದಿ 

॥ ೮೮ ॥ 

ಜ್ಞಾತ ನಿರ್ಬೀಜಗ ಪಾಪದ ನಿದರ್ಶನ 

ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ 'ಉಲದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ 

ಕಾಲತ್ರಯದಲ್ಲಿ ದೂತನಂತೆ ತಿರುಗಿ ವಿ- 

ಧಿ ಕೋರದ ಸತ್ಯರ್ಮವಾಪ್ರದು ಅದು ಸುವ್ವಿ !(೮೯॥ 

ಜಾ ತರಹಿತ ನಿರ್ಬೀಜ ಪಾಪವ ತಿಳಿಯೋ 

ಮಾರ್ಗದೊಳು ಬೋನ ಅತುರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ 

ಆತುರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಾಗ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಘಾತಳವು 

ಘಾತಿಸಿದ ಪಾಪವೇ ಅಜ್ಞಾತ ನಿರ್ಬೀಜಪು ಸುವ್ವಿ ॥೯೦॥ 

ದೈಹಿಕ ದೇಶಿಕ ಉಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕರ್ಮದಲಿ 

ವಿಹಿತಾವಿಹಿತವು ತಿಳಿದು ಆಹರಿಸುವುದು ಸುದ್ದಿ 

ಆಚರಿಸುವ ಕರ್ಮದೊಳು ಕರ್ಮೂಂತರ್ಗ ತನ ತಿಳಿದು ಸು... 

ವಿಷಾರದಿಂದಲಿ ಫಲಯತಾಚಿಸದಿರು ಸುವ್ವಿ ॥೯೧॥ 

ಗುರುಭಕಿ ತಾರತಮ್ಯ ನಿಷ್ಣುನೆ ಸ್ತ ವಜಾನ 
4ರ. ಅಡಿ ಗ ಣಿ ಗಿ 

ನಿರುತ ಕರ್ಮಗಳು ವಿಧಿನಿಜಿತ ಸುವ್ವಿ 

ವಿಧಿನಿಹಿತ ಮಾರ್ಗದಲಿ ನಿಶ್ಚಿಲ ಮುನದಿಂಜಿ- 

ಸಗಿ ನಿರ್ಮಮನಾಗಿರು ಕರ್ಮುಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುವ್ವಿ 1೯೨॥ 

ಭಿನ್ನಾ ಧಿಸ್ಠಾನದ ಬಾರುಪಾಷಾಣದಲಿ ವಹಿ 

ಭಿನ್ನ ನಿಲ್ಲದೆ ಎಂತು ಅಡಗಿರ್ಪುದು ಸುದ್ದಿ 
ಅಡಗಿರ್ಪ್ರದದರಂತೆ ಭಿನ್ನ ರಹಿತನಾಗಿ 

ಶ್ರೀನಿಭೆ ಸವರ್ವಂತರ್ಯಾನಿ ಎನ್ನು ಸುನ್ಹಿ ॥೯೩॥ 
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ಸೂಸ್ಷ್ಮ್ ಸ್ಕೂಲ ಸೃಷ್ಠಿ ಗೆ ಕಾರಣನೆರಡುಂಟು 

ಸೂಕ್ಷ್ಯಸ್ಪಸ್ಟಿಯು ಅನಿರುದ್ಧ ಜೀಹೆದ ಪರಿಯಂತ್ರ ಸುನ್ವಿ 

ದೇಹಕೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವು ಲಿಂಗದೇಹ ಸ್ಕೂಲ- 

ದೇಹಳ್ಳೆ ಜಡನ್ಸು ಕೃತಿ ಅಜಸಿಂಡಾಪರಣನೆನ್ನು ಸುದ್ದಿ He 

ಕಾರ್ಯಗಳೇನೆಂಜಿ ಅಂಗೋಪಾದಾನ 

ಕಾರ್ಯವು ಅನಿರುವ್ಳಾದೇಹನದ ರೂಳು ಇರುತಿರ್ಪುದು ಸುದ್ದಿ 

ಇರುಕಿರ್ಪು ದಿದಕೆ ಮೂಲ ಜಡಪ್ರ ಕೃತಿ ಉಪದಾನ... 

ಕಾರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಜೊಳು ಕಾರ್ಯಗಳಹವು ಸುವ್ವಿ 1೯೫ ॥ 

ಅನಾದಿಕರ್ಮದಂತೆಿ ದೇಹದ್ಭಾರದಿ ಸಳಲ 

ಸಾಪಸಪ್ಪಣ್ಯ ಯೋಗ ಕೆರ್ತ ವು ಜೀವನು ಸುದ್ದಿ 

5೯ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿ ಯಾವಶ್ಶರನ್ಲಿ ಹರಿ 

ಪಕ್ನಿಯರೊಹಗೂಡಿ ಕ್ರೀಡಿಸುಕಿರ್ಪನು ಸುದ್ದಿ ॥ ೯೬ ॥ 

ಪ್ರೇರ್ಯ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ ಸ್ವರೊಸಸ್ಮೂಲಡೊಳಿದ್ದು ಪ್ರಿವಿಧಕ 

ಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ ಕ್ರಿಯನ ನಡೆಸುವ ಸುದ್ದಿ 
ಕ್ರಿಯವ ಪ್ರೇರಿಸಿ ನಡೆಸಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುತಿರ್ಪ ತಿ. 

ಳಿಯಗೊಡದೆ ಬಿಂಬಕ್ರಿಯವನೆಲ್ಲ ಹರಿಯು ಸುದ್ದಿ 1೯೭೬ ॥ 

ಈತ್ವರೇಚ್ಛಾ ನೊದಲಿ ಆಚ್ಛಾದಿಕವು ಎರಡು 

ಲಿಂಗ ಅನಿದ್ಯಾಕಾಯಕ ಎಂಬಿನೆ ತಿಳಿದು ಸುವ್ವಿ 

ಎಂಜೋ ಏಳಾನರಣಗಳು ಜೀವನ ಮೇಲಿ 

ಹುಡು ಅನಾದಿಯ ರಥಿದ್ದು ಅಂತಸ್ಥೂಲದಿ ತೋರ್ಸವು ಸುವ್ವಿ 

Hest 

ಕ್ಲೇಶ ಬೇಹಗಳೆಲ್ಲಾ ನಾಶಗೈಸಲು ಬಲ್ಲ 
ಫೀ ನೇಂಕಟೇಶಾಭಿನ್ವ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸವಿತಲ ಸುವ್ವಿ 

ಉರಗಾದ್ರಿನಾಸವಿಠಲ ಹರಿಸುವ ಸಂಕಟ 

ಸಟಿಲ ಹೃತ್ಯವುಲಸ್ಸೃ ಪೀಲೋಲ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಸುವ್ವಿ 8೯೯॥ 

ಕ್ ಜು 
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4 ಓಂ ಫೃಣಿ ಓಂ 

ತ್ರಿಕೋಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶ್ರೀ! ಭೂ ದುರ್ಗ ಅಜರ ಕ್ರಿಯಾದಿಗಳು 

೬. ನರಮಾತ್ಮನ ರೂಪಗಳು ವಿಷ್ಣು ॥ ತ್ರಿ! ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಜೀಷೇರೆ 

ಕ್ಲೀಂ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಗೆ ಭೂಜೀನೇರು 

ಹ್ರೀಂ ಜ್ಞ್ಞಾನಶಕ್ತಿಗೆ ಡುರ್ಗೂಜೇನೇರು 

೬. ಬ್ರಹ್ಮಾಂತರ್ಗತ ವಿಷ್ಣು 

Mi ಣೆ ಕುಡ್ರಾಂತರ್ಗತಿ ವಿಷ್ಣು 

ಮೂರುವಲಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮ ಸೂರ್ಯ ಅಗ್ನಿ 

ಉಸ್ತರಾಯಣಮಾರ್ಗ ಸೋಮ 

ಜಿಕ್ಷಿಹಾಯನೆಮಾರ್ಗ ಸೂರ್ಯ 

ವಿಸುನೆನ್ ಮಾರ್ಗ ಅಗ್ನಿ 

ರಾಸಿಗಳು ॥ ವೀಢಿಶ್ರ ಯಗಳು 

ಸಿಂಜೆ ಕನ್ಯಾ ವೃ ಶ್ಚ ಳ ತುಲಾ ಇಟು /ಜು ಕಥನೀಿ ಸೂರೈ 

ಧನುಸ್ಸು ಮಕರ ಟಿ ನೀನೆ ॥ಉ॥ ಕರಿವೀಥಿ ಸೋಮ 

ಮೇಷ ವೃಷಭ ಮಿಥುನ ಕಟಕ ॥ನಿ। ಅಜವೀಧಿ ಅಗ್ನಿ 

ಸಜ್ಜಳದ ವಿಚಾಕ ॥ ನರೆಮಾತ್ಮ ರೂಪ ॥ 

1ಪೇಡಳ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಅಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ನೈಶಾಖ - ನ 

ಖುತು - ಪ್ರಭಾ ಧಾತುಸಂವಶ್ಚರ ನರಿಯಂಳ ೧೦ ಸಂ॥ ಕೃತ್ತಿಕಾ 

ಮ್ಹಗಶಿಕನರ್ಯಂತ ಪಾಡ ೧೮-ರಾಸಿ-ಮೇಷ ವೃಷಭ-1 ನಲಯದಿ ಅ ಬ 

ಜು|ಅಖಡಢಯು॥೮॥ೃ1ಅ॥1 

2 ನೇ ಡಳ ಪೂರ್ಣ ಐಶ್ವರ್ಯಾತ್ಮನೇ ನೆಮಃ-ಗ್ರೀಷ್ಮ ಯೆತು- ಈಶ್ವರಾದಿ ವ್ಯಯ 

ಸಂವತ್ಸರ ನರ್ಯಂತ ೧೦ ಸಂ॥ ಮ್ಲಗಶಿರಾದಿ ಆಶ್ಲೇಷ ಪರಿಯಂತ ದೆ ೧೮- 

ರಾಸಿ ಮಿಧನ ಕಟಕ ॥ 2 ವಲಯದಿ ಇಗ ಣರ ಈಘತ ಲಉಳೂಗೀ 
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* (. ews ತಿಕ್ಕಿ 11 

 ಆಶ್ವಯಃಜ ಕತಕ 
ಶರದ್ರುಶು 

ಫಲಾಭವ ಸಂ॥ ಪಟ ೧೦-ಚಿಕ್ಕಾರ್ಥ ಅಶ್ವಿಸಳ್ಳು ಚೀನ 

4 ವಲಯದಡಿ ವಧ ಹೆವಿ 

ದಿ 

ಕೇದಿಳಂಬಿ ಆರಂಭ 

೩೮ ಎತ -ಷೂದೆ ಓ ೧೮? ರಾಶಿ ತುಲಾ ಪೃಶ್ಚಿಕ- 

ಜಸ, ENON 

ಗಣದಿಗಳ ಹರಿಯಂತ ಸಂವತ! 

ತ ಖುತು ॥ ಮೂಲಾನಕ್ಷಶ್ರಾ! 

ದಿ ಹಿರುಪಹಣಇನ! 

ಸಳ ಪ್ರ ತೇಜಂತ್ತನೇ ಕೆಮಃ॥ ಸ್ಲನಂ 

'ಸಾರ್ಗಶೀರ್ಜ ಪುಷ್ಯ 1 ಹಿಮವಂ 

ಬಹಷ ಭಧ ಪಾಡ 1 ೧೮॥ 5 ವಲಯ 
wp 

ಕ 

, ರಾಸಿ ಮಳರ ಧನುಸ್ಸು 

:೪ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ಕ್ಯೂತ್ಮನೇ ಕಮಃ--ಮಾಭ ಫಾಲ್ಗು ಇ- ಶಶಿಕಯತು “ಹೆಂ. 

ದಿ ಅಕ್ಷಯ. ಪರಿಯಂತ ॥ ೧೦ ಸಂ ॥ ಥವಷ್ಟಾರ್ಥ ಆರಭ್ಯ ಕೀವಕಿ 

ನಿನ್ನಂತ ಪಾದೆ ೧೮॥ ರಾಸಿ ಕುಂಭ ನೀೀನೆ-6 ನೆಯ ವಲಯದಿ ॥ ಅಂ! 

ಎಳ್ಳ ಗಡಭಲ 170 ಆರುದಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸರವರಾತ್ಮನ ರೂನ ॥ವಿಷು 

_ಟಿುದಳೆದ ನಚಾರ ಪರಚಾತ್ಮ್ರನ ಊಪಹಗಳು 

ಒಳ ಓಂ ಓಂ ವಿಶ್ವಾಯ. ತೆಮುಃ, ಗ್ರೃಹ-ಶನಿ 

ವಟಯ.ದಿ ಆಕಾರ ಪ್ರತಿಪಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವ. ಅಡರಿಂಜಭಿವ್ಯಕ್ತ 16 ಸ್ವರಗಳ ಪಿ 

ಬರಿಂದ ಅನೆಂಶ ಬೇದೆಗಳ ಕಾಲ ॥ ಶ್ರೀಯೆ KY ನ ಶ್ರೀಯೆ ತನ್ಮಾಸಿ ॥ ಮುಖ್ಯ ರಾಣ 

2೩ ೫ 

ಎ ಜಂ ನೆಂ ತೈಜಸಾಯನಮಃ, ಗ್ರಹ ರಾಹು 2ನೆಯ ವಲಯ ಉಕಾ 

Ks ನೂ ತೈಜಸಾಯನಮಃ ಉಕಾರದಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಕಖಗಘ ಜ 

ದರಿಂದ ಪ್ರೀ ಅಸ" ತೇಜ ವಾಯು ಆಕಾಶೆ ॥ | 

ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಅಭಿಮಾಗಳು ಸ್ಲಥಿವೆ ನಮಃ -. ವರಃ ತ ೈಥಿವ್ರು ರುಣಾಯನಫಮು 
(ಯ್ದ ನವ.1- ಪ್ರವಹ ವಾಯವೇನಮಃ-ಗಣಪತಯೇಕಮಃ ಹ್ 

ಈ 8% 

ಇಳ ಓಂ ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯನವಮಃಃ 
ಆಯೆ 2 ಧಿ ಗ್ರಹ-ಗುರು 



ಸೆ 

es ಮಕಾರ ಸ್ರತಿಪಾಠ್ಯ ಪ್ರಾಜಸ್ಸಾಯ ನಮಃ ಮೆಕಾರಡಿಂದೆಭಿನುಕ್ತ 
ಛಜ ರು) ೫, ೮ ವರ್ಗದಿಂದ ಜ್ಞಾಫೀಂದ್ರಿಯ ಪೆಂಬಚಕೆಗಳು. ಘ್ರಾಣಾಭಿ 

೩ ಇತ 

ಜಾನಿ ಅಕ್ಮಿನ(ಭ್ಯಾಂನಮಃ, ಜಿಹ್ವೆ ನರ.ಣಾಯನಮಃ ಚಕ್ಷು ಸೂರ್ಯಾಣ 

ಕ ೫ 
pe ನಷ ಪ್ರತಿ ಅಹಂಕಾರ ಪ್ರಾ ಣಾಯನಸಖುೂ ಕ್ರೋತ್ಯಿ ಚಂದ್ರ 2ಗೆ ವಹ 

ಜನ್ಯ ನನು 
- 

ಳ್ 

ಕೌ 

( ದಳ ಓಂ ಓಂ ತುರ್ಯಾೂಯನಮಃ, ರ್ರಿಹೆ-ಬುಧ 4 ನೆಯ ಪಲಯೆದಿ ಸಾದ 

ಪ್ರತಿಪಾಜ್ಯ ತುರ್ಯಾಯನವ.ಃ. ನಾದದಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಟಶಡಡಣ, ಪ 

ನೆರ್ಗದಿಂದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಚಕಗಳು 

ಉಪಸ್ಸ ಎ ಸ್ಥಾಯಂಭುನ ಮನುಪೇ ನಮಃ 

ಪಾಡ - ಜಯಂತಾಯ ನೆನುಃ 

ನಾಣಿ  ಜಕ್ಷಾಯ ನಮಃ 

ಜಾಯ - ಮಿಶ್ರೂಯ ನನ॥ 

ಮಳ್ಳು - ನಹ್ನೆಯೆೇ ನಮಃ 

ತ್ಾ ಜಳ ಗ್ರ೫-ಶುಕ್ರ, ಓಂ ರಾಂ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ 5 ನೆಯ ವಲಿಯದಿ ಓಂದು 

ಪ್ರಶಿಪಾಜ್ಯ ಅತ್ಮ ಸೇನೆವ. ಬಿಂದುಖಿಂದಳಿವ್ಯಕ್ಷ ತಥ ಐ ಧನ ಈ ವರ್ಗ 

ದಿಂಜೆ ಬಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರುಗಳೆ 

ಗಂಜ - ಸಮಾನೆ ವಾಯವೇಸವು॥ 

ಬಸ ಎ ಉಲಾನ ಮಾಯನೇನಮಃ 

ಕೂಪ ಎ ್ಯಾನವಾಯನೇನಮಃ 

ಸ್ಪಶೆ" - ಅಫಾನಬಂಯನೇನೆವುಃ 

ಶಬ್ಲ - ಬೃಹೆಸ್ಪತಿ-ಪ್ರಾಹಾಭಾ೧ನನ.$ 

pS ಜಳ ಗ್ರಹ - ಚಂಡ, ಓಂ ಯಂ ಆಂತರಾತ್ಮನೇ ನದು೩ 6 ನೇ ನಲಯದಿ 

ಫೋನ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅಂತರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಫೋಷದಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಹಫ 

ಬಜಿನು ಈ ವರ್ಗದಿಂದಭಿವ್ಯಕ್ಕ ಪಂಚನುನೋವ್ಗತಿ,
ಗಳು 

ಅಹಂಕಾರ - ರುದ್ಯಾಯನವ. ಚಿತ್ತ - ಗರುಡಾಯನವ.8 

ಬುಡ್ಡಿ - ಉಮಾಯ್ಕನನು॥ ಮನಸ್ಸ ಇ ಇಂದ್ರ ಕಾಸರಾಭಿ್ಯಾಂನೆವ.ಕ 

ಜೀತಕ್ಕೆ - ತೀಷೂಯನಮೆಕಿ 

13 



iv 

7 ಫೇ ದಳ ಗ್ರಹೆ - ಅಂಗಾರಕ, ಓಂ ಘಂ ಚರವಸಾತಶ್ಮನೇ ಸಮಃ 7ನೆ ನಲ 
ಶಾಲತಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥ ಶಾಂತೆದಿಂದ ಅಭಿನ 

ಯಕಾರಾದಿ ಸಪ್ತ ವರ್ಣಗಳು ಯರ ಲನಶಷಸ- ಯಜ್ಞ - ಕೈ ತ್ತ 
ರಾಮಾಯನಮಃ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನತಯೇಫನು-ಮಾಂಸೇ ವರಾಹಾ 
ನಮಃ - ರುಧಿಕೇ ಶಾಂತ ಸಂವಿಜೇಕಮಃ - ಮೇಧಸೆ ಹಡು ಹಾಸುನನ 
ಮಜೆ ಜೆ (ಸಾರಾತ್ಮ್ರನೇ ನಮಃ, 

8ನೇ ಹಳ ಗ್ರಹ-ಕ್ಕೇತು ಓಂ ಯಂ ಜಾ 2 ನಾತ್ಸನೇ ನಮಃ ॥ 8ನೇ ನಲಂ 
ಅತಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಜಾ ಶ್ವ ನಾತ್ಮನೇನಮಃ. ಅತಿಶಾಂತದಿಂಜಭಿನ್ನ 
ಹಳ ಕ್ಷ ಇದರಿಂದ ಗುಣ 'ಶ್ರಯಗಳು. ಸತ್ವ ಕರ್ಮ ಸಷ 
ವಿಶ್ವಾಯ ನಮಃ, ರಜಕರ್ಮ ಸ್ವಪ್ನಾ ವಸ್ಥೆ - ತೈಜಸಾಯನಮಃಃ ತನುಳ; 
ಸುನ್ಮಪ್ಪಾ ವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಜ್ಟಾ ಶ್ವ್ರಾಯಭಮಃ, 

12 ಸೇ ದಳದ ನಿಜಾರ 

1ನೇ ವಳ ಓಂ ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನೆಮಃ, ಆ ಳೆ ಡ ಮ-ರಾಸಿ-ನೇನ 1 ನೆಯ: 
ಯದಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಭರಣಿ ಕೃತ್ತಿಣ ಪಾಂ ಬೆ.(ಸೆ-ವಿಷ್ಕುಂಭ, ಸಇಲ್ಬು ಪಿ 
4, ಅಯೊಷ್ಮಾನ್ 

2 ನೇ ಹಳ ಓಂ ನಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಇಖಡಯ ರಾಸಿ. ನ್ಸಷ 
2ನೇ ವನಲಯದಿ ಳೈ ಫ್ರಿ ಕಾಶ್ರಯೋಪಾದಂ ರೋಹಿಣೀ ನ್ಗ ರಾಧ 
ವ್ದ ಸಭ ಆಯುಸ್ಮಾನ' 3 ಸೌಭಾಗ್ಯ 4 ಶೋಭನ 2 

3 ನೇ ದಳ ಓಂ ಓಂ ಮಾಧೆವಾಯ, ನಮಃ ರಾಸಿ-ಮಿಥುನ. 

3 ನೇ ವಲಯದಿ ಮ್ಲಗಶಿರಾರ್ಥ ಪುನರ್ನಸು ರ್ರ್ಯಯೋಪಾದಂ ಮಿಥುನ ಶೋಭ 
ಆತಿಗಂಡ 4 ಸುಕರ್ಮ 3 

ಕಾ 

4 ಫೇ ದಳ ಓಂ ಭಂ ಗೊಃನಿಂದಾಯ ನಮಃ. ರಾಸಿ-ಕಟಕ, ಅಕ್ಷರ ಈಘಶ 

4 ನೇ ವಲಯದಿ ಪುನರ್ವಸು ಪುಷ್ಯ ಆಶ್ಲೀಷಾ ಪಾದ ಪರಿಯಂತಂ ಕರ್ಕಾ! 
ಸುಕರ್ಮ 1 ಧೃವ 4 ಶೂಲ 4 

5 ನೇ ದಳ ಓಂಗಂ ವಿಷ್ಣು ನೇ ನಮಃ, ರಾಸಿ-ಸಿಂಹ, ಅಕ್ಷೆಕೌಉಊಜಧ ನ, 
5 ನೆಯ ವಲಯದಡಿ ಮಫ ಫುಬ್ಬ ಉತ್ತರ ಪಾದಂ ಸಿಂಶೆರಾನಿ ಯೋ ಗ 

ವೈದಿ 4ಥೆ.ವಪ1 



ಕ ಜಳ ಓಂ ನೆಂ ನಮುಧ.ಸೂಢನಾಯ ಬಿಮಃ, ಕಾನಿ ಕನ್ಯ ಅ್ಚರ, 

ಖುಖೂಚೆಡೆಳೆ, 

ತಿಯ ವಲಯೆದಿ ಉತ್ತ ರಾಸ್ತ್ರಯೋಪಾಡಂ ಹೆಸ್ತ ಚಿತ್ರ್ಯಾರ್ಥಂ ರಾಸಿ ಕನ್ಯಾ 

ಯೋಗ ಭಧೃಪ 3 ವ್ಯಾಘಾತ 4 ಹರ್ಷ 3 

ನೇ ಹಳ ಓಂ ಕ್ಲೇಂ ಕ್ರಿನಿಕ್ರಮಾಯ ಮಃ, ರಾಸಿ-ಶ.ಲಾ, ಇ ಛ ದನ 

ನೆಯ ವಲಯದಿ ಚಿತ್ತಾರ್ಥಂ ಸ್ವಾಕಿ ನಿಶಾಖಾಸ್ತ್ರಯೋಪಾದಂ ತುಲಾ ಹರ್ಷ 2 

ಪಟ್ರು 4 ಸಿದ್ದಿ 3 

ನೇ ನಳ ಓಂ ಐಂಂ ಮಾನುನಾಯನನುಃ. ರಾಸಿ-ನೃಶ್ಚಿಕ. ನಿಐಜನಸ 

ನೆಯ ವಲಯದ ವಿಶಾಖ ಪಾನಂ ಅನೂರಾಧ ಜೇಷ್ಟಾಂತಂ ವೃಶ್ಚಿಕ ಸಿದ್ದಿ ೧ 

ನೃತೀಪಾಶೆ 4 ವರಿಯಾಣ' 4 | 

ನೇ ಚಳ ಓಂ ಖಂ ಶ್ರೀಥೆರಾಯ ನವ, ರಾಸಿ-ಧನೆಸ್ಸು. ಅಕ್ಷರ ಓಜ ನಹ 

| ನೆಹು ನಲಯದಿ ಮೂಲ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಪಾಠ ಧನುಸ್ಸು 

ನರಿಘ 4 ಶಿನ 1 ಸಿದ್ದಾ. 

10 ಫೇ ರಳ ಓಂ ಡೀಂಹ್ಸ ಸೀಕೇಶಾಯನಮಃ, ರಾಸಿ-ಮಕರ, ಅಕ್ಷರ ಔ ಉ ಫಳ, 

10 ನೆಯ ನೆಲಯೆದಿ ಉತ್ತ ಉಷ: ಢ ಸ್ವ್ರಯೋಹಾಡಂ ನ.ಕಗ ಸಿದ 2 ಸಾಧ್ಯ 4 

ಶುಭ 2 

11 ನ ಬಳ ಓಂ ವಾಂ ಸದ್ಮನಾಭಾಯನಮಃ, ರಾಸಿ-ಕುಂಭ,  ಅಣ್ಷೆರ ಆಂಟಿ 

ಭಕ್ಷ 
11 ಹಯ ವಲಯದಡಿ ಧನಿಷ್ರ ರ್ಭಂ ಶತಶಾರ ಸೂರ್ವಾಜಾದ್ರ ಸ್ವಯೋಪನಾದಂ 

ಕುಂಭ ಶುಭ 2 ಶುಳ್ಲೆ 1ಬ ಬ್ರಹ್ಮ 2. 

12 ಸೇ ಡಳ ಓಂ ಯಂ ಜಾನೋಜರಾಯ ನೆವ. ರಾಸಿ-ಮೀನ. ಅಕ್ಷರ ಆಃ ಶೆ ಭ, 

12 ನೆಯ ನಲಯಡಿ ಪೂರ್ತಾಭಾದ್ರಪಜ ಪಾಡಂ ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ ಪಜ ಕೀವ 

ತ್ಯಂತಂ ಮೀಜೆ ಬ್ರಹ್ಮ 1 ಐಂದ್ರ 4 ವೈದ್ಸೃತಿ 4, 

24 ಗಳಜ ೧೫90 ಭಗನದೊಪಗಳು 

ಸ ಕಕ್ಷ ರಾಹಿ 
ತ 

ಓಂ ಕೆಚನಾಯುಚನೆ. Ne 1 ಪಕ್ಕಿ 

ಓಂ ಹಾಂಂಯೆಣಾಯಳೆವಂ ಓಂ ಶಿತ್ನೆ॥ 2 ಭರಣಿ ನಷ 



ಓಂ ಮಾಧವತಾಯ ನನು ಓಂ 1ಬಿ 

ಓಂ ಗೋವಿಂಚಾಯೆನೆವುಃ ಓಂ ತ್ತೆ ॥ 

ಓಂ ವಿಷು ನೇನವು॥ ಓಂ ವಃ 

"೨ ಮಧುಸೂಡನಾಯನೆಮಃ ಓಂ ॥ಕೇ॥ 

ಇಬ್ರ ಕ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ: ನವ ಓಂ ಗಣಿ 

ಓಂ ವಾಮ ಥಹಾಯನವಮಃ ಓಂ ॥ಯಂ॥ 

ಸಂ ಶೀಧ೦ಾಯನಮಃ ಓಂ ॥ಭಃ 

ಸಿಂ ಹೃಷೀಕೇ ಶಾಯನನುಃ ಓಂ fare 

ಓಂ ಪದ್ಮೆನಾಭಾಯನನೆಃ ಓಂ ॥ಡೇ॥ 

ಓಂ ವಾನೋದರಾಯನಮಃ ಓಂ ॥ವ॥ 

ಒಂ ಸಂಕರ್ನಣಾಯನೆನ:ಕ ಓಂ ಸ್ಯ 

ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯನಮಃ ಓಂ 1ಧೀ॥ 
ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುವತ್ನಾ ಯಕನುಃ ಓಂ ॥ಮು॥ 
೩೦ ಅಥಿರ.ಜಾ ಜುನನಃ ಓಂ nbn 
೩೨ ಪುರ.ಷೋತ್ಸವತಾಯಭಮಃ ಓಂ en 
ನಂ ಅಧೋಕ್ಷೆಜಾಯನವ.4 ಓಂ ಯೋ! 
ಓಂ ಹಾರಸಿಂಹಾಯಕನುಃ ಓಂ Hae 
ಓಂ ಅಚ್ಚು ಜಾಯ ನಮಃ ಓಂ ॥ನಃ॥ 
ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯೆನಮಃ ಓಂ ॥ಪ್ರ॥ 
ಓಂ ಉಪೇಂದಬಾ ೨ಾಯನವಃ ಓಂ WE 
Lo ಹರೆಯೇನಮಃ ಓಂ ॥ದ॥ 

3 ಕೃತ್ತಿಕಾ 

4 ಕೊ!ಹಿಣಿ ವೃಷಭ 
5 ಮೃಗಶಿರಾ 6 ಜರಿ ಮಿಥುನ 
7 ಬ್ರುನಿನಃಸು 

8 ಪುಷ್ಯ 
9 ಅಕ್ಲೀಜೆ 

10 ಮಘ 

11 ಬಬ್ಬ 

12 ಉತ್ತರ 

15 ಹೆಸ 

14 ಚಿತ್ರ 

15 ಸ್ವಾಕಿ 
16 ವಿಶಾಖ 

17 ಅಕೂೊರಾಧ 

18 ಜತ 
ಗೌ 

19 ಮೂಲ 

20 ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 

21 ಉತ್ತಗಾಷಾಚ 
42 ಶ್ರವಣ 

23 ಧನಿಷ್ಠ 

೪೫89೯೪೪ 

ಸಿಂಹ 

ಕನ್ಯಾ 

ಹುಲ 

PR 1 

ನ್ಗ ್ಸಿ 

ಭೆಟಿಸ್ಸು 

ಮಕರ 
24 ಶೆಶಭ್ಲಿಷ 23 ಫೊರ್ನಾಭೂದ್ರ, ಹುಂಭ್ರ ಓಂ ಶ್ರೀಕ್ಫ ಸಾ ಯನಮುಃ ಓಂ (ಯಾತ 26 ಉತ್ತ |ರಾಭಾದ್ರ 27 ರೇಪ್ ನೀನ 

51 ಡೆಳದ ಏಚಾರ ಭಗವದ್ರೂ ಪಗಳು 

ಓಂ ಆಂ ಅಜಾಯನಮಃ। 
ಓಂ ಆಂ ಆನಂಜಾಯನಮಃ 
ಓಂ ಇಂ ಇಂಜ್ರಾಯನಮ। 
ಓಂ ಈಂ ಈಶಾನಾಯಕಮ; 
ಓಂ ಉಂ ಉಗ್ರಾಯನವ॥ 

ಶಿರಸಿ 

ಪುಖಿ 

ಟಿಸ್ಲಿಬನೀಕೆ 

ನಾಮುಸೇಕ್ರಿ 

ದಕ್ಷಿಣಕ 



ಓ ಊಂ ಊರ್ಜಾಯನುವ,॥ 

ಓಂ ಖಂ ಖುಶುಂಬರಾಯನವ;$ 
ಓಂ ಖೂಂ ಬೂಘಾಯಸವ., 

ಓಂ ಲ್ಸಂ ಲೃಸಿಯನೆನಮಃ 

ಓಂ ೮೦ ಛಫ್ಫಿಜಾಯನೆನುಃ 

ಓಂ ಏಂ ಏಕಾತ್ಮನೇನಮಃ 

ಓಂ ಐಂ ಐರಸಾಯಕನುಃ 

ಓಂ ಓಂ ಓಜೋಭೃತೆ[ನಮಃ 

ಓಂ ಔಂ ಔರಸಾಯೆಕಮಃ 

ಓಂ ಅಂ ಅಸಂಕಾಯನಸನವಃಃ 

ಓಂ ೪ ಅರ್ಥಗರ್ಭಾಯನಮುಃ 

ಸ. 3 ೪೫0 ಕರಿಲಾಯಸನ॥ಃ 

ಓಂ ಖಂ ಖಸತಯೇಕನು3 

ಓಂ ಗಂ ಗಳುಜಾಯಸ[ಮ॥ 

ಓಂ ಘಂ ಘನರ್ತಾಯನವ:; 

ಓಂ ಜಂ ಜಾಸಾರಾಯನಕ ವ 

ಓಂ) ಚಂ ಚಾರ್ವಾಂಗಾಯನವುಃ 

ಓಂ ಛಂ ಛಂಜೋಗವನ್ಯಾಯಸಫನುಃ 

ಓಂ ೫೦ ಜನಾರ್ಜಕಾಯನಣುಃ 

ಓಂ ರುಂ ರು;ಟಿಕಾರಾಯನಮಃ 

ಓಂ ಉಂ ಉನಸಾಯನಮಃ 

ಓಂ ಟಿಂ ಟಿಂಕಿನಸೇನಸನ॥ 

ಓಂ ಕಂ ಕರಳಾಯಕಮಃ 

ಓಂ ಡಂ ಡರಳಾಯನ ಮಃ 

ಓಂ ಢಂ ಢರಕಾಯನಮಃ 
ಓಂ 8:0 ಸತ್ತ ನೇನಮಃ 

ಓಂ ತಂ ಶಾರಾಯನಮ। 

ಓಂ ಥಂ ಭಮಾನೆನುಃ 
ಓಂ ಡಂ ಥಂಡಿಷೇನಮುಃ 

ಓ: ಥಂ ಧನ್ಟಿನೇಸಮಃ 

ನಾಮಕರ್ಣೆ 

ಜಕ್ಷಿಣಾಸಿ 

ವಾಮನಾಸೆ 

ಪಕ್ಷಿಣಗಂಡೆ 

ನಾಮಗಂಡೆ 

ಊರ್ಥ್ವ್ವಓಪ್ಗೆ 

ಅಧರೋಷ್ಠೆ 

ಊರ್ಥ್ಧ್ವಜಂತೆನಂಕ್ಕಾ 

ಅಥರದಂತೆ ಸಂಕ್ಮಾ 

ಮುಖಾಂತರ ಮೂರ್ಥ್ಥಿ 

ವಾಚಿ 

ದಕ್ಷಿಣಬಾಹು ಸಂಧಿಷು 

ವಾಮುಬಾಹು-ಸಂಧಿಷು 

ಪಕ್ಷಿಣಪಾಜದಿಂಜ ೆೊಡಿನರಿಗೆ 

ಎಡಪಾಜದಿಂದ 



111 

ಕೆಂ ನಮ್ಯಾಯನಮಃ 

- ನಂ ಪರಾಯನಮಃ 

- ಫಂ ಫಲಿನೇಸಮಃ 

- ಬಂ ಬಲಿನೇನಮಃ 

- ಭಂ ಭಗಾಯನಮಃ। 

,, ಮಂ ಮನುನೇನಮಃ 

2 ಯಂ ಯಜ್ಞಾ ಯನೆಮುಃ 

- ೨ ಕೆಂ ರಾಮಾಯತಮುಃ 

. 2 ೪೦ ಲಕ್ಷಿ ನತಯೇಕಮಃ 

೨ ನಂ ವರಾಹಾಯನನುಃ 

೨ ಶಂ ಕೀಷಾಯನೆಮಃ 

ಓ) ಷಂ ಷಡ್ಗುಣಾತ್ಮನೇನವಃ 

೬ ಸೆಂ ಸಾರಾತ್ಮನೇನವಃಃ 

೨ ಹೆಂ ಹೆಂಸಾಯನನುಃ 

ಎ ೪೦ ಳಾಳೂಕಾಯನನಂಕ 

..) ಕ್ಲಂ ಶೀಲಕ್ಷ್ಯೀೋನರಸಿಂಹಾಯನಮಯಃ 
0 

ಪಕ್ಷಿಣಪಾರ್ಶ್ವಃ 

ನಾ ಮಹಾರ್ಶ್ರೇ 

ಸೃಷ್ಟೇ 
ಗುಹ್ಯ 

ಕುಂಜಿ 

ತ್ವಕ್ 

ಪರಾಂಸೆ 

ರುಧಿಕೆ ಶಾಂತಸಂಪಿತೆ 

ಮೇಢಸಿ 

ಮಚ್ಚಾ ಜಯತಾಂ 

ಅಸ್ಲಿ (ಹು 

ಪ್ರಾಣಿ 

ಜೀವೆ, 



ಶೂನ್ಯನಾಮಕ ಶ್ರೀನುನ್ನಾ ರಾಯಣಾಭಿನ್ನ 

ಉರಗಾದ್ರಿಖಾಸ ವಿರಲಾಯ ನಮಃ 

ಶ್ರೀ ಗುರುಜ್ಯೋ ಸ": 

ದಾಸೋಹಂ 

ಇವಿ 5 ಸೊನ್ನೆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ 

ಆಭರಿಚ್ಛೆ ನ್ನ್ನ ವ್ಯಾಂ್ಟರೂಪಿ ನಾರಾಯಣನು. ಮಹಾಪ್ರಳಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ 

ರಾರ ಟ್ರಷಂಚವನ್ನು ಲಯಗೊಳಿಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಿರೂಪದಿಂದ ತನ್ನೊಳಗಿಟ್ಟ ಕೊಂಡು 
ಚಿನ್ಕೈನಾನುಕನಾಗಿ, ಸರ್ವಳ್ಳೂ ಬಿಂಬನಾಗಿ ಸಾನಂದದಿಂದಿರುವನು 

ಗೆ ಎಳೆಸಿದಾಗ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಅದರದರ ಅಳಾರಳ್ಳೆ ಸ್ಲೂಲತ್ವ ಕೊಟ್ಟು 
(ಇರ್ಯ ಇಭಿವ್ಯಕಿಗೊಳಿಸುವನು. ಅದರಂತೆ ಫೆನ್ನ ಬಿಂಬನಾದ ಶೂನೈನಾಮಕ 
ಗ್ಯಾಮಿಯಂಕೆ ಪ್ರತಿಜಿಂಬನಾಗಿ ಸೊನ್ನೆ ಯತಾಗಿರುವೆನು. 

ಹಂಕಾರಪು ಸಮಸ್ತ ಬೇಡಶಾಸ್ತ್ಯ ಪುರಾಣ ಪ್ರಕಿಪಾಡ್ಯಸ ಗುಣಗಳನ್ನುಳ್ಳ 

ನ್ಹಾಗಿರಿಟ್ರಿಡು, ಓಂಳಾರಳಕ್ಳೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ಮ ಹಜ್, ಬಿಂದು, 

ಸೊಟ, ಶಾಂತ, ಅತಿಶಾಂತ ಎಂಬ ಎಂಟು ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂಡುನೆಂಬುಪುಿಡು 

ಗಂಚ;: ಸೊ ಕಟಕ ಛೂ ಅತ್ಮನೆಂಬ ರೂಪದಿಂದ ವಿಶ್ವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂದುನಿನೆಲ್ಲಿದ್ದು 

ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು (ಬಿಡು) ಮುಂಡೆ ನರಾಡಿಕೊಂಡಿಃ ಅ.ಉ.ಮ. ಕೈ (ಓಂ) ಎಂಬ 

ಉಚ್ಛಾರಡಿ೧ದೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕಿಗೊಂಡಿರುವುದು. 

«ಎ ಗಾರೋಸರ್ಜವಾಳ'. ಎಂಬಂತೆ ಅನ್ಷೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾರವಾಟ್ಯನಾಗಿ 

ಸರ್ವಕಖ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುಡರಿಂದಲೂ "ಅತಿಶಾಂತಸ್ಥ” "ಹ ಕಾರಡ ಮುಂಜಿ 

ಬಿಂದುವನ್ನು ಮುಂಜಿ ಮಾಡಿ “ಬ್ರಹೆಂ” ಎಂದು ಅಹೇಯ ಶ್ವಾ ದಹಂಎಂಬುದಾಗಿ 

ಸರಮಾತ್ಮವಾಚಕವಾಗಿರುವುಡು. ಅಂಥಾ «ಅಹಂ ಎಂಬ ಶ್ರೀಹಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ 

ಸಾಥ ಬನನು “ಅಹಂ” ಎಂಡು ಸ್ವಾತಂಕ್ರಿಸಿ ಹೇಳುವುಡು ಆಯುಕ್ತ ವು. 

ಣದ್ದರಿಂಚೆ ಬಿಂಡುವಿಕೆ ಅಂತಸ್ಥ ನಾಜಿ ಅಶ್ಮನಿಂದ ಅಭಿವೃತ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ «ದ್ರ? 

ಸಳ (ಲ? ನಗಳು ಅಕಿ ಶಾಂತಸ್ಥವಾಗಿ ಜ್ಞಾ ಸಾತ್ಯನನ್ನು ಪ್ರತಿಮಾದಿಸುವು 



೫ 

#7 ೬೭ ಪುದರಿಂಡ ಆಅಹೆಂ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಡಲು ಜೀನನೆ “ದಾಸೋಹಂ? 
ಸಟ 4 0ರ ಇಟ ಆಕೆ ಬ 

ಎ. ತಿಳಿದರೆ ತಡೆ ಇಲ್ವಡೆ ಸಶ್ಫಾಧನೆ ಅಗುವುದು. 

೩೪. ಗೂಢನಾಡಿ ಅಳಿಜತ್ರಯ ಸಡ್ಗುರುಗಳ ಆರುಗ್ರಹವಿಲ್ಲಜ ಕಿಳಿಯಜು, 

ನಾಟ ಎಂಬ ಮಾತು ಮುಸ್ತಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಗೆ ಅನ. ಕ್ಷೆ ಸಕಸ ಉಪಯೋಗಿ 
VE ud} 

ಎತ್ತ ಸೊಪ್ಪು ಚ್ಚ ರು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, 

ನಾನ. ಅಜ್ಞಾನಿ ಸೊನ್ನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೊ (೫-ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಛು 

ನೂ ಜೀವನಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾನುವೂ ಇಲ್ಬದ್ದರಿಂದಲೂ ಈ 

ನಗ 8 ಜೀಹೆದಲ್ಲಿದ್ದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಜನ್ಮಭಾತೃ ಗಳು 

೪ ಜಸಾಸದಿಂದ ಕಕೆಯುವ ಹಸರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಲು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ 

ಇಕಿ ಹರಿದಾಸರ ದಾಸರ ದೂಸರ ಪಾಡ ಸೇನಕ-ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದ 

ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾ ಸಸೆಗಳು 

ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಕರಣ 

ಸೊನ್ನೆಯ ಮೂಲತತ್ವ 

be ಬ೦ಜರೆ ಜಗತ್ತಿ ನೈ) ಎಲ್ಲರ ೫ ಕನಿಪೃಸಲ್ನೂಗಿಯೆಣಿ ನಿನ ಊಬ್ಬದೆ 
ಜನಿ ಬೆಂಬ.ದಾಗಿಯೂ ಭಾವಿಸುವುದು ಸ್ಲಾ ಳಾವಿಕವಾಗಿದೆಯನ್ಟೆ ? ಆಚರೆ ಪ್ಲುತ 
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಯಾರೋಚಿಸಿದರೆ, ಮೂಲ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಭ್ಯಕ್ತಾನ್ಯಕ್ಷ ಪುರುಷ ಹೆನಿಸಿದ 

ಐಟಮಾತ್ಮ್ಮ ಪಸು ಪ್ರದರ್ಶನೆಗೆ ಸಾಧ್ಯನೆಂಜು ತಿಳಿಯುಂ್ಪಿನೆ 

ಸೊನ್ನ ಏನೂ ಇಲ್ಲಡ ವಸ್ತು ಪೆಂಬರೆ ಅಸ್ಟೆ ಸ್ವ ಕನೂಗದಂತಿ ನಿರಾಲರ ನಿರ್ಗುಘ 
ನಿಷ ) ಯ. ನಿರ್ನಾಮವಸ್ಸು ಸ್ರಿ ವಲ್ಲ ನಾಮ ರೂಪ ಕ್ರಿಯ ಗುಣಾದಿಗಳು ಸೂನ್ನೆಗೆ 
ಉಂಟು. ಸೊನ್ನೆಯ ನಾಮಗಳು ಅಥನಾ ಪರ್ಯಾಯ, "ಪದಗಳು ಯುವುಳೆಂಷಕೆ 
ಸೊನ್ನೆ, ಬಿಂದ್ಗು "ವರ್ತುಲ, ಬಿಂಬ ವಟಾ, ಗುಂಡಾದ ಆಕೃತಿ0/ಕಾಗಿಯೂ, 
ನರ್ಣಗಳಿಗೊ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡಿ ಕಾರ್ಯಾನುಕೂಲವಾಗುವುಸು, ಅಂದರೆ 
ನ ೪ ಉಚ್ಛ್ರಾರಣೆಗ್ಳೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವೃಜಿ ಹ್ರಾಸಗಳಿಗೂ ಕಾರಣನಾಗಿ 
ನ್ನ ರೂಪವನ್ನು pe ಮುಂಡು ಆ ಜೆಕೆ ಅನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ 
ನ *ಿತೃದ್ದಿ ಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ನುಹಿಪುಯನ್ನು "ಹೋರಿ ಗುಕ್ತವಾಗಿ 

ಎನೂ ನ್ರಯೋಚನನಿಬ್ದದಂಪಿದ್ದು ತನ್ನ ನ್ನ್ನ ಮಂದಾ ನ್ದ ಕಾಟು ಗಳನ್ನು 

ಹನ 
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ಇರುವು. % ಸೆಟ, ಯು ಅಜಾಜ್ಯಲರ] goon ಎಸಗಿ 
NS 

ಹ್ | ನ ಗೆ IU 

(0 ರಂಹಿಳೆಸ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಉರ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಧಿಶ್ಯಒ ನಿವ ಫಟ್ಟ, 
ಟು 

A 
Ay tT 

RNG ಸೂಕ್ತ ಊರಗ ೫ ಫೆ ಚ ಗಿರ ನಿ, ತ ಆಗೆ ಕುಟ್ಟೆ (ಶಿ ಹಾ ಣೌ 

KR kb se 
ಓ NC ಲ ತ್ತ 

ಬೂಸ ಇದ್ದುಟಾಗಿಯ್ಯೂ ಭ್ರಪಂಬವು ಲಬ ಪಿಟಿ ಕೊನಿಗೆ ಎನ 
ಸ ಚಲ usd 

ನಸ್ಸುಪು ಸೊಸ್ಟಯ BN. 

ಸೊಸ್ಸೈ ಬಂಚಕಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಎಂತಲೂ ಅರ್ಥವಪ್ನಿ ಆ ಸೊಪ್ಪೆ ಬಹೂ 

ಖ್ರಿಟಿಪುಳ್ಸ 'ಭನೆಂತ್ಯನೆ ರಣಜಕ9ರ ತಚ್ಛಟು ನಂಚ್ಯ ಪಗ ಪ ಬ! 1 

ಶೊಳ್ಳೆನೆಂಬ ಟಿಭಿಭರಿನದಿಂಟೆ ಬ್ರೈಳಯೊ(ಗಳಗಳಿ ಸಕಲ ೦ಾಚರಗಳನ್ನು ಖಿನ್ನ ಕ್ಕ 

॥೫ಯಿ.%ಳಂಟು ಪ್ರಕ ಸ ಹಿ ಾಳ್ಕೆ ಸ ಸ್ಸ ಹಿಂ ನರನ ಸೀಜಗಳಿಗೆ ಸ ನಡಸ 

ನತ್ನು Badan, ಹಾ ಸ ಲರೂಪವನನ್ನು ಅಟ್ಟು ಸೊನ್ನ ನ 

Woda) ಯಗ ಸಕಲ ನೀಚ ರಾಡಿಗಳನೆ ನ ಸ್ಪ ಕ್ಷೆ sd ಬ್ರ 

ನಿಗೆ ಉಪಗ(ಶ ಮಾಡಿನ ಕು, ಚಗ್ಡರಿಂಜ ಸಕಲ ಎದೆಗಳಿಗೆಣ ಪಟ ನಲಿ 2ರ 

ಸೊತ್ನಿಯೇ ಆಯಿತು, 

ಜೇಗೆಂಟಿರೆ Hdd ಲಲನ ಬಚತಿಷ್ಷಿರೆು ಒಂ 6 9। 

ನ್ಟ, ಈ ಓಂ1ಇರವು ಅ ಪು, ಮು ಟಾಸ್ಕ ಒಂಡು, ಘೋಷ, ಲತ RN 

ಅ4ಕಾಂತ ಬ೦ಬುಣಣಗಿ ಉಳ್ಳಿ ಎಂಟುಭಾಗಗಿಳಲ ಬಂಡ, 30ಬುಡು ೭ ೦ಚಿಸುಡನ್ನಿ 

ಸೊನ್ಸೆ ಯಾಯಿತು, ಈ ಬಿನು ನೇರದ ಹೊರಿಸಿ ಲ ಕ ಮಳಾರಗಿಲು ಒಪೆ ಸು 

ಆಂ ಸ್ಪರೂಪಗಿಂಗ ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ದ್ದು! ಪುಲ್ಲ. dod “Mud 

ಹರಣ: "ಕ್ಕಿ ಫಿ: ಬಂಕ ಜಾತ್ರೆ ಇಬ್ಬರೂ Ad eu ಸ್ಸ ಇಬ್ಬಪಿಗ್ವರ 

ಹೇಗೆ ಕರ್ಕ ರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾ। ತಚ್ಛತಿ ಜಿ ಬಿಂಡುಮಿ ಅಉನಸು ನೀಲ 

ಮೂರು ನಟ ಗಳಿಗೆ ಸೇರದಿಚ್ದರಿ ಜಾಗ ಫಸ ರಾ0ಟೆ ಅಲಿಶೂಲಪಿ ಇಫ್ ಉ) ನ 

Joo. ಅನ್ಜರಿಂದ ಈ ಸೊನ್ನೆಯ ತಮ್ಮಗಳಿಗೆ -೦ಬಂಥ ನ್ನ್ನ pe 

೬ (ರ ಉರ ಮಕಾರನೆ ನಂಬ ಈ ನರೆ ವರ್ಜಿಗಿಳೂ ಇದ 

ನ್ನ ಯನ್ಸೆ ( ನುಡದು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಗಳಿರನನನ್ನು ಅಜ್ಜನ : ಪಡಿಸಿಳ ಡವ 

(Rb ಓಂ ೧ಂಬಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆಯ ಮಿಂದಿಕೆ.ತ್ತಣಿ ಎಂಡ ಭಾವು). 

ಓಂಆಇರಕ್ಕ ಈಾರಣವಾವ ಎಂಟಿ ಅಂಶಗೆಲೆ ಕ 4 ಬಿಂಟವು ಹಿಂದು 

ಸ್ಕಿ ಕಡಲ ಕನೈಡರಿಂಚ ; ಇಡು ಭಗನಚಂಶ ಲಭ ಸಮಯನ, ಡೆ ಈ 

ಬಿಡುವ ಗೆ bowen ಟು ಅಕಿಖ್ಬು ೪ ೪/1ಗಳೂ ಸ್ 
ಪ್ರಜಾ ಭ್ 

ಗಳಂಗಿಯಂ woe ಛಂಗಳ ಮುಟಿರು ಭಾಗಗಳು ಯುಟಿುವಿದ ಸಕ್ಕ ಸಗಳ 

ಗಯ ಇರುಸುಹರಿಂದೆ ಬಿಕೊಹಲಥೆನ ಮುಕ್ತಿಪೃಐಂ ತಹ ೂಬೆ ರಸಾ! ಸುತೆ 



೫11 

ಸ ಜಲ ನಿಂತು ಓಂಕಾರವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ನುಂದಾಳಾ 

Fy ಹ ಉಚ್ಛರಿಸಲು ಅನೆಕೂಲಸೊಗಿರ: ವುಡು, ಈ ಸೊನ್ನೆ ಯಥ. 

` ಸ “ಟಿಕೆ ಉಡ್ಪಾ ಕಣೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಐಂಗಲಾರದು, ಅಸ್ಚರಿಂದ ಪೀಬಾದಿಗಳಿ 

ಇ ಒಡಿಕೆ ಇರಕ್ಕೆ ಮೆ ಲಕಾರಣವಾದ ಸೊನ್ಪೆಯು ಪರಾಪ 
ಗಿ ತಸ್ 

ಹದಿ ಖಟ್ಯಾರವಾಗಿರುತುದೇ ಹೊರತು ಅನಾವು ಧಣ ವಸ್ತು ವಲ್ಣಪು, ನ್ಯ 
ಕ a. 

ಪ್ರಕರಣ ೨. 

ಯೈ ನ್ನೆಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ 

೫ ಓಟ! ತಿರಂಭದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಮಹಾನಿಷ್ಟು ವು ಪ್ರಕ್ಸತಿ ಅಭಿಮಾ 

ಭು ಬಸ್ತಿ ಯಿಂಹೊಡಗೂಡಿ ಸಕಲ ತತ್ವಾಭಿನಾನಿ' ಜೀವತೆಗಳನ್ನು ತಃ 

"ಓಜಾ ಗೆಳಿಂಬ ಸ್ವ ಹ್ವಿಸಿದನು, ಲಡರೂ ಪುನಃ ತನ್ನ ಮಗಣಾದ ಬ್ರ ಬ್ರಹ್ಮದೇನಂಂ 

ಜೂ ಡಿಗಳು ಉತ್ತ Py 'ಯಾಡಂತೆ ಆ ನಾದಿ ಯಾದ ಸೊನ್ನೆಯ ಕೂಡ ಉತ್ಸ 

ಜಸಿ 

ಹೆೇಗ2ದರೆ ಅಸುರರ ಉನಟಿಲದಿಂಡ ಇಂದ್ರಲೋ ವನ್ನು ಶಶ್ರುಗಳಾಕ್ರಮಿಸ 
ಹಳಿ ಖಾತೆ ಯೀಂಕ' ಜೇಳಾಸುರರು ಸಮುದ್ರಮಥನ ನತಂಡುವಾಗೈ್ಯ ಅನೆ 

ಸ್ ಉತ್ತ ನವಂ ಜೊಪೆಗೆ ಅಮೃತವು ಉತ್ಪನ್ನ ಪೂಗಲು ಪ್ರೀಷಾರಣಯಣ 

ಈ ತಿಸರೂಗದಂ ೦ಬ ಅಮೃತಕಲಶವನ್ನು ಕರದಲ್ಲಿ ಹಡಿದು ಉಷ್ಛ ನಿಸಿ ಬರುವಾ॥ 
“ಸಾಬು ಗ ನೇತ್ರ ಗಳಿಂಡೆ 'ಟನೆಂವಾಶ್ರುಗಳು ಉದಡುರಿಡುನಪ್ಟೆ "ಗ್ಯ ಆ ಆ ಬಿಂಬ 
(1 ಗಿಡಗಳಾದವೆಂಬು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಾಗಿರುನುಪು, ಆ ಕಾಲಜ 

ಸನ ಎಡ. ನೀತ್ರೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೊನೆಗೆ: ಹೊರಟ ನಿರಡು ಬಿಂದುಗಳು ಕೆಳ 
“ದಳದ ಆಲೆ! ನಿಂತಪ್ಪರಿಂದ ತುಳಸಿ ವೃಕ್ಷವಾಗಲು ಅನಕಾಶವಾಗಲಿಲ್ದು ಆ 
ನಕ್ಲಿ *ಾತ್ತದಿುದುತ್ತವ ನಾದ ಬಿಂದುವು ತ್ರಸಿಹಂಯನ್ನು ಕುರಿತು “ಸ್ವಾ ನಿ, ನಃ 
Wis ಸಾನ: ನಿನ್ನ ನೇತ್ರದಿಂದ ಈಜಿಗೆ "ಬಂಜೆನು. ಆದೆ ಭೂನಿ 

-ಾಂಡೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುವೆನು. ನನಗಿನ್ನು ಆವ ನಥ?” ಎಂದು ಶ್ರೀಹರಿನನ 
3 ಸಣ್ಲವಿ ಯ ಆ ಬಿಂಟುವಿನಲ್ಲಿ ಸರನು ಕರುಣಿ ಉಳ್ಳ ನನಾಗಿ “ನೀನು ನಃ 
೫೮ರವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಂಶವುಳ್ಳ ವನಾಗಿದ್ದು ಸ್ರಖ್ಯಾಕಿಯನ 
ke ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರ ಯಿಸಜಿ ಎಹರಕರಿಸಿದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಇಲ್ಲವಾ? 

pe ಸ ಸ ತತ್ತ ಭಕ್ತರು ನಿನ್ನನ್ನು A ಮಾಡಿ ತಃ 
ನನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸಿದತೆ. (ಹಾಸೊ ಹಂ) ಬಹುಬೇಗ ಪ್ರುಸಃ 



ಹಾಗುನೆನು ನಿನ್ನನ್ನ ಪುಂಡು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬೇಗ ಒಲಿಯಲಾರಿಕು, ನಿನ್ನ 
ಜ್ವಾರರೇ ನನ್ನ "ಹಾನಿಯೂ ಯುಕ್ತಿ ಗಾಗಲಿ ಭಕ್ತಟುಗಳಿಗಾಗಲಿ” ಎಂದು 
ಅನೋಧರ್ನಾಯೂ ಅಸಜ್ಸಶನಾಗಿಯೂ ಬತ ಬಕಾರ್ಥ ತತ ಸ್ವಾಗ ಸ ಇರುವ 

ಡಿನ್ಯವರನ್ನು ಪಯಪಾಲಿಹಿಷನು ಅಗ ಆ ಬಂಜುಪು, ಸ್ರಾನಿ: ಎಂಥಾ 

ಉತ್ತ ಸೃವಾಚಿ ವರಗಳನ್ನು ದಯ, ಸಾಲಿಸಿಜರೂ ಸಹ ಸಚ್ಛೆ | ದಾನಂದಾಷ್ಕಃ ನಾಚ 

ನನ್ನ್ನ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಸೆರೀರೆನನ್ನು ಅಗಲಿಕೆಲಾಶಿ?- ಎಂಡು ನೊರಯಿಡಲು, ಕರುಷಾಳು 

ಜಃ ಸಿಮಿಯೆ ಸೊಕೆ (ಯನ್ನು ಕುರಿತು 

ಸೊನ್ನೆಯೇ, ನೀಸು ಸಜ್ಜ ನೋಡ್ಲಾ ರಳ್ಳಾಗಿ ಯೂ ಫ್ರಿವಿಭ ಜೀನರ ಗತ 

ಸಾಧನಂಕ್ಬಾಗಿಯೂ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ 3ರಳುವನೆನಾಗು, ಸಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು 

aid ಬಿಟ್ಟು ಇುವುದಿಲ್ಲ-ಅಜಾಡಿ ಐನತ್ತೊಂಡು ನರ್ಜ ಪ್ರತಿಷಾ ಸಥ ಹು 

ಭಗನಟ್ರೂನಗಳ ಉತ್ಸತ್ತಿಯು ನಿಪ್ಲಿಂಜ ಸಹಿತಮಾಗಿಯೇ ಇರುವುಳು - (ಅಂ 
೫ ಯಸನು, ಆಂ ತಸಂಭಾಯನನುಃ ಇತ್ಯಾದಿ), ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯತನು 
ನಾಡ ಭನ್ತೋತ್ಮನುನು ನಿನ್ನ ಕು ಮುಂಡುಪರಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಟ್ಟಶ್ರ ಮಾಡುವಕೋ 

ಅಂಥನರ ಭಕ್ತಿ A ಸರವಿಳೆನಾದ ನಟ್ಟ ಸೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಭಕ್ತನ ಕೇಪ್ರದದ್ದಿಯೂ 
ಆಸಂಜಾಶ್ರುಕೂಪದಿಂದ ಈಶ-- ಜಾಸರೂಪವಾಡ ಸ್ಥಾ ಮಿ ೨೫ ತ್ಯ “ಯಕ್ಕೆ 
ಕಾರಣವಾಗುಕ್ತೀಯೆ, ನೇತ್ರಚಲ್ಲಿ ಬಿಂಜುರೂಪವಾದ ನಿ್ನೆ ಉತ್ಪತಿ, ರಾಗದ 
ಹೊರತು ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ರಜಿಶೆ ಬರಲಾರನ, - (ಬಿಗಿಡ ಕಂಠಂ. ವ್ಯ ಗ ಡ್ವಗಳಿಂ) ಈ 

ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾನಿ 'ಭೃತ್ಯರುಗಳ ಅಂತಃಕರಣ ಮಿಳಿತಳ್ಳಿ ಕಾನದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ 

NHN ನನ್ನೆ ಕಟಾಕ್ಷವ್ರ ಕಪ್ಪು ನಲ” ಎಂಬ ಅಭಯವನ್ನಿತ್ತ ಫು ಜಗ 

ಸ್ಟಿಮಿಯ ನನು ಸೇತ್ರೊ (ತೃಷ್ನಿ ನಾನ ಬಿಂಜುಗಳ ಏಕ್ಷ್ಟ್ಮೀನಕಿಯನ್ನು 

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು) ಕರುಹಾಳು ಸಂದ ರಿಯ: 

ವಾನುಬಿಂದುನಾಥ ನೀನು ನನ್ಸೈ ಖತ್ಸಿಯಾಗಿಯೂ, ನಿತ್ಯಾನಿಯೋಗಿನಿಯಾ 

ಗಿರುನ ರವಾಸಿೇಶದಿಂಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಿಂಡುಎನೂಡನೆ ಸಹ ಭೂಲೋಕಸ್ಯೆ 

ಹೋಗಿರಿ, ವಿಸರ್ಗರೂಪದಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲನಿಕುವುದು, ಪ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯು 

ಯಾಏರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಕ್ತಥಿಗೆ ಲೌಕಿಕ ಭಾಗ್ಯರೂನನಾದ ಅಹಂಕಾರ ಸ್ರಜಳಾ 

ಗಿಯೂ ಕೇವಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪೆನಾಜ ಭಕ್ತೆ ಭಾಗ್ಯಪ್ರ ದಳಾನಿಯೂ 

ಇರುನಳೋ ಅದೇ ನೀತಿಯಾಗಿ ನೀನೂಸಹಾ ನರ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು 

ಬುಂಸಿಮಾಡಿ “ದಾಸೋಹಂ ಎಂಡು ಉಪಾಸನೆನಸಾಡಿದರೆ ಯಾನರೀತಿ ನನಗೆ 

ಪ್ರೀತಿಯೋ ಅಜ ರೀಕಿಯಾಗಿ ಸೊನ್ನೆ ಯೊಡನೆ ಕೂಡಿ ವಿಸರ್ಗರೂಸನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು 

ಮುಂಡು ಮಾಡಿ "ನನೋ! ನನ ಸ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗರರಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಡನ 

ಬೇಗೆ ಉಡ ನನತಾಜಲು ಬಡ ನಾಗಿರವವೆಕು. «ಗಾಸೋಹಂ? ಎಂಬುದು 
ಭಿ 

೫೦೪ರ ಪರ್ಜ ಶವೂಗಿಯಟ “ನನೋನವ ವಿರಬುಸು ನುವಾರ ಪರ್ಜಿ 
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ತಿಯ ಪಟ್ಯ ಉಳ್ಳ ಪಕ್ರಯಂತ ಆಆಾತನರಾರ್ಗ 1 

ಕ ಸ ಫಿ 1 ತ ಎಂಟಗಳಷ್ಟು ಟಣಡಕಿಕಿಂಜೆ ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಶುಚ್ಪ 

ಆ ದ ನ ನರ ಟಿ ವ್ಯಚುತೆಭುರಚನ್ನು ಸೇರುವುದು, ಅಲ್ಲಜೆ ಅಕಾರಾದಿ 
ಕ » ಎ ಷ್ಟ ಸಚಿ ಅಚಸ್ವಿಚ್ಯೆ ಭಗವಪ್ರೂಪಗಳಾಗುವಂಶೆ- ವಿಸರ್ಗ 

| ಕಸ ಟಿ.ಡಿ ತಖ್ರೂಪಗಳುಂ ಉಪಾಸಸಾರ್ಹ ಗಳೂಗುವುವು (ಅಂ 
ಎಕ, ತ್ತೆ 

ಸ ಸಜೆಗೆ ನೇದಸ್ತರೂನಗಳಾಟ ಸಕಲ ಶಬ್ದ ಜಾಲಗಳು 
ಲ ಳೇ ಇರುವುವು ಚಂಸಿಸಬೇಕಂದ್ದಲ್ಲ? ಎನಲು 

ಟಿ ಬನ್ನೆ ಶಿರ ಗಂವಹುಹನುವೆವು. ಫಿನ್ನ ನಾಕ್ಯಗೆಳೆಲ್ಲವೂ 

ಕೆ 
« 
w 

“hem ಜೆ ಬ್ಲ 

ಹಿ ಅದರೆ ಲೋದಿ ಸರ್ವರೂ ಬಪಸ್ಯವ್ಯಾಸಂಗಬಿಂದ 
ಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಾಕೃಡಲ್ಲ ನಿಯೋಗಿಸುತ್ಕಾದೆ, 
ಹಿ IE ನಿನ್ನನ್ನು ಫಿನ್ನ ಪೂಡಾಶ್ರಯವ ಪರಕೆ 

3೪, ಪಡ ನಿಷ್ಯಾಚಗುರರು ಮತ್ತು ಅಟೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನ 
ನಿ ವೆ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ರೂಸೆನಾಷ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರುಡರ್ಶೆನ 
ಲ ಟೂ ಟನೀವಡ್ಡ ಎನ್ನೆ ಚಾಪ್ಲಿ ಊಪವನಾಜ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನೆ 

| ಉವಯಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಬೋಢಳಲಾಟಿ ಮಹಂತ್ಮಗಾರು ಮತ್ತು 
ದಗೆ ಅಂ 9ರೆಂಬು ಮಿಗೆ ರೀಳಿಉುಲ್ತೀಯೆ ಆ ತ್ರಿವಿಧ ಜೇಸರ 
ಗ ಎಮ್ಮಿ ಉಟಯೂ ಸರೂ ಸಚ ತಿಚೆ 0 ಸಧಬಂಟ್ಟಿಗ 

ಸೆ 

ಎರಿಯಾ ಎಂಕೆ ಕಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿಯ ೦ಬ ದಮ್ಮು ಕಾಪೂಡಸಳ್ಯ ರೂರ? 
ದಬ ಎಎ ನಿಖ್ಯಶ್ರ್ರ ಯನ್ನು ಹಂಡಿ ಯಾಸ ಎಳಾರಳ್ಳು ಗಿಕ್ಕಜಿ ನಿಲ 
ಶಿ ಭಾಗವನ್ನು. ಹೊಂದ?” ಬಟಟ un 

2 ಚೆ ಸ (28 ಗ 2. ep de ಸ 13% ಕ Ws ಲ ನ 

ತ ಸ ೫ | ಆಲ ಸ ನಿಶ್ಚಯ, ನೀಟು 
PRR ತಿ ಸ್ರ ಸ೬ುವಿಜ್ಯುವಿಟ್ಟು ಉ4ವಜುನಂಸಿ ನನಲ Coe 

ಆ 40.೬. ನೀವು ಹೇಳಿದ (ಓಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆತನ 
1 gad ತೆನೆ ಫನ್ನಿ ಪುತ್ರ ಕೂಗಿ ಶುಚಿನಾಮುಕ ಫೀನಾಯ; ಇಗ ಉತ ದನ್ನ ತಜ್ನ $ ತಾ ಸ ಲ | 

೨ರ ಶಾ ನಹವ ಉಷ ಖೈಖ್ಯೂತವಾಗಿರವನುು ಸಲಲ ಜೀವಗಳು ಗ oN + ಐತ ಇ wy Kc 
ನ 

8ಡಿ ರಸಾ ಕೃ ನೂ ಸಿಖ್ಯಾಧಿಷತ್ಯಪನ್ನೂ ನಾನು ಇರುಚಿಸಿರು Mn, 1.1 ಆ ಫೌ Ke 4 4 ಸ 
"ಅತನ ಹೀಸ ಇ ಖ್ಯಾಗ್ರಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಶರಣಾಗತರಾಜಕೆ ಸಿತು ಎಂ ಬವ ಉತಾರ ಹಳ್ಳದ ಸಂ। ಟೌ | ವ 1 ಸ ಣ್ಣು ಹಿಳ್ಳಚಿ ಸಹಲ ಮುಕ್ತಿಯೊಗ್ಯ ಜವೆಕುಗೆಳಿಂಡ ಸಹಿ ನ ಗಿರಿ” ಎಂಡು. ಅಭಯದವಾಗ ನಾಡಲು ಸರಃ: ತಂಧೆಂಜ ಗಳೇ ನ ಸರನೆ ಚ್ಚ ಯನ್ನೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಹಣ ಸ 

PS ಹಟ್ಟ NN Ri ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಸೂ ಗಿಸರ್ಗಗಳಿಂ 
ತ ಇಕಾ ಕೆ) ಉಂಟೇ ವಿಷ್ಯಾಗುೂಲನೆಂಬ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸಾಂಕ್ಯೈಚ್ಛ ಗ ky ಣ 

ಕ 

ಒಂ ಟಕ ಬಬ es ny ಬಸ್ಸೂ ಜಹಾಡಿಚೆರು, pe 



ಸೊನ್ನೆಯ ೨ರ ಗೌರವವು 

ಶ್ರೀಮಹಾರಿಸು ನಿನಿಂಡ ಟಣಿಹಂಸ್ಸೃಪ್ಟಿ ಸುಪಾ ಉರ್ಯಗೆಲೆ ಸಬಳ ರಿಬಟ್ಟಿಗಿ 
ಶ್ರವಾಹರೂಪನಾಣ ಕಡೆ ಯುಂ ರುವುದು. ನ್ಯ, ಮಂಗ ಯಲಿ 

ಬೈಕೃತಿರೂಸವಾಬ ುಣತ್ರಿಯಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಳಯಗಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಯಶಸ 
ಗೊಳಿಸಸೆ ಶ್ರಿಗುಣಗಳಿಗೆ ಒಂಡಳೆ ೦ 110ಬಂ.'ಬಿಲ್ಲಚೆಂತೆ ತಾಡಿ ಪುನಃ ಸ್ಸ ಸ 

ತರುವಾಗ ಸನ್ನ ಚೈಯಿಸಂದ ನಿಜೆಯನನ್ನ ಸದಿಸುಸಫ ೪ ಗ್ಗೆ ಸೊಳ 04 ಭು. 
ನಾದ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೂಪಳೆ; ಆರು?) ಸನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಳ್ಳ ಬಂಟ ತೂ 

ಗಳನ್ನು ತ್ರಿ ಗುಬಗಳಿಂದ ಕೆನೆಡಿ ಕೊಂಡು ಗು ಗಟಗಟ ಗಂಬಂಭಸತ್ತು ಟು ತಾಡಿ 

ಸತ್ವ್ರಬಿಂಭುಗಳಗೆ ರಜೋಗುಣ ಬಿಂಟುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ರಜೋಟಲನೂ( ಬಿಂಟೆ: 
ಗಳನ್ನೂ ಬೆರಸಿ ಅವ್ಯಳ್ಕಾದಿ ಪಥ ಸೆ 4೦3 ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಂಚಿಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸತಾಡಿ 

ಶಾನು ಪ್ರರುಷಕೂಪದಿ೧ಂದ ಜಲಶಾಯಿ:ಯೂಾಗಿ ವಿರಾಯ್ರೂಟಿಗಿಗಡ. ಸಕಲ ಚರಾಚ 

ಪ್ರಸಂಚನನ್ನು ಕನ್ನೆ ಸಕಲ ಅಷಯವಗಳಿಂದ ಸಕಲ ಹೀನ ಆಗುರಾದಿ ಜೀನಿ ಜಾಲ 

ಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ 1 .ಐಳ ರ್ಮವುಳ್ಳ ೫೩'ಸರ್ಪರ್ಣಗಳನ್ನು ಸಬ್ಬತಾಭರೂಬದಡಿಂಣ 

ಬ್ರಜ್ಛಸೀನರನು, ಸ ಸೈಪ್ಟಿಸಿಚು ಕನಲೋಡ್ಸೆ ನಾಡ ಬ ಬ್ರಹ್ಮನು ತಿನ್ನ ಅಧರಿರನಾರ 

ವಸ್ಸು ಸಸ್ನು NE, ತನ್ನ ಕರ್ತ ನೈವನ್ನೊ ಗು ಕೆ ಇರುವಾಗ ಶ್ರೀಹರೀಕಿ, 

ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರ್ಯಳ್ಳ "ನಿಯ, ಗಿಯೇ ಗದ್ದರಿಂದೆ ಬಧಾರವಿಲ್ಲಳ 

ಸೃಷ್ಠಿ ಸಾನುರ್ಥ ;ನಿ್ಲನೆಂದು ಕಿಳಿಡು ಸೈಷ್ಟಿಸ್ಸಿತಿಗಳಿ॥ ಧಾರಣ ದಿ ಚತುರ್ಸೆೇ£ 

ಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಲು ಇಚ್ಛಾ ನಾತ್ರಟಿಂಗ "ಸನಕ ಮೂಲವಾಜ ಓಂಕಾರವನ್ನು 

ಸ್ನಜಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಓಂಕಾರ! ಅ ಅಷ್ಟಾಂಶಗಳಂಜ ಲಕರಾಹ ಏಕ ಸಂಚಾಶದ್ದ 

ರ್ಜಗಳನ್ನು ಸ್ಲಜಿಸಿಷನು, ಬೇಗೆಂಡರೆ-ಅಕಾಣದಿಂಟ ಹದಿನಾರು ಸ್ವರಗಳು; WED 

ಓರಣ ಕವೆರ್ಗ ಮಕಾಗದಿಂಜ ಚವರ್ಗೆ; ಹಾನದಿಂದ ಟಿಎರ್ಗ; ಬಿಂಟುನಿಫಿ೦2 

ತನಗೇ; ಘೋಷ ದಂದ ಪಗ! ; ಶಾಂಕದಿಯ: ಯುರ ತ 2 
ಸಸಹಳ ಕ್ಷಗಳು, ಈ ರೀರಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣಗಳೂ ಉತ್ತತ್ತಿ ಯಿಂಗಲು ೮. ಸಕಳ 
ವಹಾ ಭಿಮಾಧಿ ಜನತೆಗಳನ್ನು ಒಂಜಿಸಿಂದಬಯಗಿಂಬ್ ಗ ಚಿಸಿ..“ನೀಪುಗಳೆಲ್ಲಗು 

ಸೇರಿ ನಂಕ್ಯಸಮ ಹಗಳಾನಿ ಬೇಟಿ; ಸ್ವರ ಪರಾಗಿರಿ” NM ಯುವಿ 

ಸ್ವರಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸೆೊನ್ನೆ ನಿಸರ್ಣನೆಲು “ಸ್ವಾಮಿಯ /೪ಲಸರ್ಜಗಳಗ 
ಉಚ್ಛ ರಶಕ್ತಿ ಯಸ ಟಿಂಕು ಪಾಲಿಸಿದ. ಬನ್ರಗಳು “ ಒಂಜಕೆಟ್ಯಾಂದು si 

ಅಳವು NE ಅಗಲಿ ಉಚ ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿರುಗ್ತೆ ಪ. ನಾಪುಗಳಾದರ 

ಸೃರೆಗೆಳನ್ನಾ ಗೆಲಿ, ನ್ಯಂಚನೆಗಳೆನ್ಸಾ ಗಲಿ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಪಲಗೆ ಉಚ ಕ್ಷಿ ಯೋ! 

ಪಾಗಲಾಕಿಪು ಅಡೆರೂ ಪಾವುಗೆಳೇಷೆೊ ಅಹಂಳಾರವನ್ನು ಬಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಆಜ 

ಭಾರಕರಾಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರಯಿಸುವೆಪು  ಸರ್ನಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರಂಕರಿಸಿನ 
ಫಮ್ಮ ಗಳಿನಿನು? ಆಗ ಜಾಂ್ರು ಬಳೆ ಅಹಾಪರಳ್ಳಿ ಕಾರಣಗಾಗುಸೆನ್ಸೆ 



XV 

ಕ ಜ್ತ 
ಬ. 1. 

೫ 

[4 ಷಿ ಸತಾವ ರೀತಿಯಿದೆ ರಕ್ತಿಸುವಿಯೋ ಆ ಮಾರ್ಜನನ್ನು ಶೋ 
ಬಡ ಫಸಳ ಕಾಟು ನಿನ್ನನ್ನೆ ಶರಣು ಹೊಕ್ಸಿರುವೆವು” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ, 

೩ ಹತಾನಿಮೊಮಡೈ ನಂದ ಸ್ವಾವ್ಮಿಯ್ಕು “ಎಲೈ ಸೊನ್ಸೈ ವಿಸರ್ಗಗಳಿ೦ - ಪೀವ್ಪ 

ಸೋಚಿನಬೇಗಿ, ಇಳಬವರ್ಣಗಳು. ಸಕಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೂ ನಿಮ್ಮನ್ನೆ ೬ ಆಶ್ರಯಿಸು 

ಎ೨8 ಮಾಡುನೆನ. ಒಂದುಟುಪೇಳೆ ಅವುಗಳು ಫಿನ್ನುನ್ನು ನಿರಾಕರಣಿಮಾದಿ 
ದರೂ. ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಕ್ಷಣವೂ ಬಿಟ್ಟಿರೇವುದಿಲ್ಲ. ಎಲೈ ಬಿಂಡುನೇ, ನಿನ್ನ ರೂಪಸ್ಸ ರೇ 

ಗ ಗಂಡಾದ ಚಕ್ಳಾಯುಧವನು, ಥರಿಸಿರುವೆನು. ನಿನ್ನ ಉಚ್ಛಾರಣಿಯ ನಾದ 

ಶಂಖಜಲ್ಲಿ ಪೂಕೈಸುಪೆನು. ಶಂಖಘೋಷದಿಂಡ ಶತ್ರುಗಳ ಹೃಜಯ 
'ದಿಸುಪೆನೆ, ಚಕ್ರದಿಂದ ಅರಿಗಳನ್ನು ಹರಿಸುವೆನು; ನನ್ಗೆ ಜಯ -. ಭಟ್ಟ 

ಸ್ಟೇ ಕ೨ರಣವಣ್ಟಾಗಿ ಇಟು ಕೊಲ್ಳುವೆನ್ನು ಚಂತಿಸಸೇ ಕದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಯ 
ಇನೆ ಬಟಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ... 

¥ 

§ ಕಕ್ಕಿ 

ಎಲ್ಲೆ ಬಿಂದುದ್ವಯವೇ (ವಿಸರ್ಗ), ನಿನ್ನ ಫ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಣ9ಿರಾಯಣರಾದ ನಮ್ಮ 
-ಶಜ್ವಯಟನ್ಟು ಇಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ನಗೆ ಅಗಲಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನನ್ನ ಸಾಯುಜ್ಯ 
ಸ ಇತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುನೆನು, ಅದ್ದರಿಂದ ಜಗಶ್ಶಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲರಾಗಿರಿ, ಥಿನ್ಮುನ್ನು 

ವಣ ಗಳೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೂ ಅನಾಜರ ಮಸಾಡಜೆಂತೆ ಗೌರವಿಸುವ ಶಕ್ತಿಪ್ರಚನಾಣ 
ಎಲ್ಲ ಗುರುವನ್ನು. ತೋರಿಸುವೆನು. ಆ ಗುರುಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾತ್ರ ಉಗಿ ಫಿನ್ಮು 
ಮೆ ಇಲರೂಪೆನಿಂದೆ ಆ ಸಡ್ಡು ಕಃನನ್ನು ಅಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅನನ ಉಪದೇಶದ 
ಸಂಭನ ಸುಂಘೂರ್ಣವುಳ್ಳ ಪರಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣಕೃಪೆಗೆ ಖಾತ್ರರಾಗಿ ನ 
ಜಾಯೆ ಜ್ಯ ವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಲ್ಲಜೆ ಸಕಲ ನುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯರನ್ನೂ ಕನ್ನ 
ಸರಿ ಜ್ಯ ಹೊಂಟವಂಜೆ ಮಾಡುವಿರಿ, ನಾನು ಈಗೆ ನಿಮ್ಮೆಸುರಿಗಿನ್ದರೂ ಸಚ 
ಸಿತ್ವುಎ..ಕ್ಕ ಸ್ಲಾನವಾಡ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನವು ಸದ್ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶದ ರಂ ಹೊಂಗ 
ಬರವ ಹೆೊರೆಡು ಇತಕೋಷಾಯಗಳಿಂದ ಸಾಧ ವಲ್ಲವು, ಇಜು ಛನ್ನ ಸಂಕಜ್ಸೃಪು, 
ಜಕಿರಂಪೆ ಆಚರಿಸಿರಿ ಎಂಡು ಸಜ್ಮುರುವಿನ ಗುರುತನ್ನು ಸ೪॥ “ಛಯಜಾನಿ-ನ್ನ್ನು 
2ಡಿ ವರ್ಷಾಭಮಾಥಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. 

ಇ ಟ್ರ 

(ಈ ಸೊನ್ನೆ ವಿಸರ್ಗಗಳೆ ಉಸ್ಪತ್ತಿ ಯನ ಹಂಜೆ ಒಂದು ಬಗೆಯಾಗಿ ಕಿಳಿಸಿಜೆ, ಗ ಒಂದು ಬಗೆಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಾರೆಡು ಆ ರೀತಿ ಶಂಕೆಗೆ ಅಿವೆಳಾಶಲಿಲ್ಲ, (ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಸಮ.ದ್ರಮಥನ 5೪ಲಟಲ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಳಾಗಿ ಸರ್ವೊೋಶ`ಸುಳಾಡ ಶ್ರಿ। ಹು ವನ್ನು ವರಿಸಿಣಳೆಂಬುವುದನಿಂಜ, ಅನ್ಯಕ್ತ ತಶ್ಪಾಭಿಮಾನಿಯೂ, ನಿಶ್ಯಾ ಯೋಗಿನಿ ಯೂ ಆದ ಇಂದಿಕೆಯ: ಪೂರ್ವದನ್ಹಿರಲಿಲ್ಲನೆ ? ಇಂದ್ರಚಂಜ್ರಾದಿಗಳು ಕೃಸರಿುದ ಉತ್ಸನ್ನ ರಾಜಕೆಂಬಲ್ದಿ ತತವ್ವಿಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಇವರು ಪೂರ್ನಶಲ್ಲಿರ ಬನೆ? ಕಾಣಗೆಯೇ ಸೊನೆ ವಿಸರ್ಗಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಸುದು. ಅಲ್ಲಜಿ ಜನ್ಮ ಉದ ಡೇವಶಾಗಣದ ರು ಹಿಂದಿಫೆ ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನೂ [1 ಕಲ್ಪಜಲ್ಲಿ 



ಭಾ 

[ey 

ಕ್ಕ 

AVL 

ಪಡನಿಯನ್ನು ಪಡೆಯು 101 ಎಗರ ವಿಚಾಚಕವನ್ನಿ ೨೪೭: ಬೇಕೆಂದೆ: ಹ್ರಾಣ್ಣರ[ 

ನ್ರಾರ್ಥನೆ) 
ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ರಾಗಿ ಸೊನೈವಿಸರ್ಗಗಳು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸಡ್ಗುರ 

ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೋಸ್ಟರ ತನಸನ್ನಾ ಚರಿಸಕೊಡಗಿಡವು; ಆಗ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಜಿಶೆಯಿಂ£ 
ಆಜ್ಞ ಪೈರಾಪ ವರ್ಣಾಭಿನತಾನಿಗಳು ನಾಕ್ಯಸಮೂಹಗಳಾಗಲು ತಟ್ಟು ಪೆಂಗೆಃ 

ಗಳನ್ನು ಏಂಗಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬೆರೆಯಲು ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಅಕಾಂಾ! 
ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸ್ವ ಸ್ನರಗಳು ಕಮ್ಮ ಒಂಡೆೊಂದು ರೂಪಗಳ ಉಡ ಕ್ಲ ರಮಾಡುತ್ತ ವ್ಯಂಜಃ 

ಗಳೊಡನೆ ಜಿಕೆಯುನಾಗ ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿಸರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಾಣದೆ ಮುಂಃ 

ತೋಕದಂತಾಗಿ ಅಲಯೋಚನೆಗೊಳಲು ವರ್ಣೊೋತ್ಲ ಕ್ತಿ ಕಾರಣ ನೂದೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ 

ಸೊನ್ನೆ ವಿಸರ್ಗ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಾಳ* ಶಬ ವ್ಯವಹಾರದ 

ತೊಡಸಬೇಕೆಂಡು ನೊಡಲು ನಿಯನಿಸಿದ್ದನು ಭಗನದಾಣ್ಞೆ ಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಸಿಜ 

ಅಸನರಾಧವಾಗುಷುದು, ಸ್ವತಂಶೊ ಶ್ರೀ ಚ್ಪಾರಣೆ ನಮ್ಮುಲ್ಲಿಡೆ ಸದು 'ಅಹಂಕಇರದಿಂಃ 

ಮುಂದೂಡಿದರೆ ಮುಂಜಿ ಸು! ಕೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವುಡೆಂಜೂ ಅದಲಣ್ಳುಗಿ ಈಗಲೆ 

ನಾವು ಸೊನ್ನೆಯ ಒಲುಮೆಯನ್ನು ನಡೆದು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕೃಷಿಗೆ ಪಾಶ್ರಂಇಃ 
ಸೊನ್ನೆ ಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಯು ಅನರ ಪಾರ್ಥ 

ಯನ್ನು ಮನ್ಲಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಂಟುವರಾಡಿತು, ವ್ಯೃಂಜನಸ್ವರೂಷರಾದ ನೀನ 

ಗಳೂ ನಾನೊ ಪಂಸ್ಸ ರ ಅನುರಾಗದಿಂದ ನರ್ತಿಸೋಣವೆಂದು ಅಭಯಜಾನವತಾ! 

ಮಾಕ್ಯೋತ್ಸತಿ, ತಿಗೆ ಅನೀಾಶವಾಡುವು, ವೃಂಜನಸ್ವರೂನಗಳು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಕುರಿತ 

ನಮ್ಮೆ ಲ್ಲರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಗೆ ನೂಲವಾದ ಓಂಕಾರವು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಶ ಶ್ರಯಿಸಿದ್ದರಲ್ಲವೆ 

ಉಚ ರಣಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಕ್ಲಿ ಸಾವುಗಳು ನೆ:ರೆಯುಎ 

ದೆಂತು? ನಿನ್ನ್ನ ಸಾ ನಕ್ಕೆ ನೀನು ಬರದ ಹೊರತು ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ನಾನ 

ಹೊಂದುವ ಮಾರ್ಗನಿಲ್ಲವು. ನಿನ್ನ ನ್ನು ಮುಂಡೆ ಮಾಡಿಯೇ ಇವುಗಳು ಒಟ್ಟೊ ಬರೆ 

ಒಂದೆಡಂಟು ಭಗವದ್ರೂಸ ಸಗಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊನಿಗೆ ನಿನ ಜಾ ರವೇ " ನಾಸ್ಯ 

ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಹೊಂಡುನೆವು 5 ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಕಾರಾದಿಸ್ವ ರಗಳು" "ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ 
ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆಜ್ಞಾಥಾರಕನಾಜ ಸೊನ್ನೆಯು ಪ್ರಸಸ್ತೃನದನದಿಂದ ವರ್ಣಗಃ 
ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರವಾದ «ಆ೫ಕಾರದ ಮುಂಜಿ” ಬಂದು ನಿಲ್ಲಲು ಅಂ ಎಂಬ ಉಚಾ ್ಬ್ರರ; 

ವ್ಯಕ್ತ ವಾಯಿತು, ಆಗ ಸಕಲನರ್ಣಗಳೂ ಆನೆಂಚಪೆಟಂದಿ ಉಕ್ಕೇರುತ್ತಿ ಚಟು ( 

ಉದ್ದಾ ಕವನ್ನು ವ್ಯ ಕೃನಡಿಸಲು ಅಃ ಎಂಬ ಆತ್ಮ ಶರ್ಯಸೂಚಳವೂ ವ್ಯಕ್ತ ನಾಯಿ“ತು 

(ವಿಸರ್ಗ). ಸಸಂ ಸ್ವಕವರ್ಣಗಳೂ ಸಮಸ್ಯ ರಗಳೂ ಸೊನ್ನೆ ಯಸ್ರಾಶ್ರಯಿ, 

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸೊನ್ನೆ ಲೇ ಆನೇಕರೂನ ನನ್ನು ki ಎಲ್ಲಾ ನರ್ಣಗಳ ಮಂಭಾಃ 

ದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆಂ ಕಂ ಗಂಪಟರಂಸಂ ನಂಟ ಉಚ್ಛಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ 
ಆಸೆಂದಪಟ್ಟವು ನಂತರ ಶ್ರೀಣರಿಯು ಆಂ ಅಚಾದಿ 51 “ರ ಪ್ರಕಿಸಾದ್ಯರೂ। 
ನಾಗಿ ಪ್ರ ಸನ್ನ ನಾಗಿ ಮುಂಜಿ ಕಬ್ಬ ಜಾಲಗಳ ಸಮೂಹವಾಗತಳ್ಳ ಶಕ್ತಿ ಪ ಸ್ರ ವನಾನನ 
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ಎಸಿತಳಾರೆ ಗಳ ಣ ಭನ ಮು ಎಂಬ ನಣುಗಳು ಸೂಕ್ಮೆ ಯನ್ನು 

ಒಸಡು ಪೇಳೆ ತಟ್ಟು ರೂಪನನ್ನೆ: ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ 
ಕತ್ತ ಪತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟು ವಾಕ್ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನೆಕೊಲನನ್ನುಂಟುನತಾಡಿದವು 

ಹ ಭ್ರ ಕ 

೪೬1 ಲಡಗಿರುವುಡು. ಇಡರಂಕೆಸೆಂಟಿ (೫); ಬಂದ (ನ) 

ನ (ಭ್) ರೂಡಿ) 

ಪ 

ಗ ಸದಾ ಲ್ಲ ನ್ನ ಸೊಟ್ಟ, ಯನ್ನು ಪಖಂಸದರಾಡಿ ನಾಕ್ಯಃಳಾಗುತ್ತೆ ಲೂ 
ಸೀ ಫಲಿ ಇವ್ರು ತರ" ಪಾಕ್ಯಗಳಂಗಿಟ್ಟೆ ಲರ ಸಕಲ ಮೇಜರಾಸಿಗಳಾಃ 

3 ನ ಬಿತಿಣ ವಕ 1ಮೂಹೆಗಳಾಗಿ ಕನ್ಟುಟ್ಟು ಉಚ್ರಾಂಣಿನಸಾಡತಳ್ಳವಂ। 
೨೬ ಬೆ್ಟತ್ತರ್ಶೈ ಅಜುಗ್ರಣ ಆಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕರಣಗಳ ಸಳಲ ಚಂಣಚರ ಸ್ರಪಂ॥ 

ಇ, ಖಯ ಸತರ ಪಿಳಿನಳಿಕೆಗೂ ಶ್ರ ಎ೫]0ಕ್ರಯಕ್ಕೂ ಜಿಕ್ಚೇಂಗ್ರ ಯರ 

ಗ 3 ಟಗಳಗೊ ಅಧಿಗಕಿಗಿಳಾಗಿ ನೀಡೋಚ್ಚ ಸರಸ ಸರ್ಗ ವಾಳ್ಕಸಮೂ? 

ನ್ ಈಿವಿಧಜೀಬರೆ ಇಸಿ ಸೃಷಾಯಳವಾಗಿ ಸೊನ್ನೆ ಮಣಿ ಹಿ 1೪ ೧ರೆಗಿಂ 

"ಗಿನ "ವನ್ನು ಎಡೆ: ಸುಖದಿಂಡಿದ್ದವು. 

ಕೇ ಹನೇಡರಣನಿ ಸಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲು ಕಮುಲಚನೆ ಚಳುಲಜಲ್ಲಿ ಮೇ 
೨ ಚಿರ ಇುಗೆ ಪಜರಮಾತ್ಮನು ಶನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಯಾ 

ಇಪರ್ಜತಿ:3ಂಗು ಯೋಚಿಸಿ ಆರರಿಪು ಬ್ರ ವತಾಸ್ಷಂವಾಗಿದ ರ 
೪. ಇವು ಸೂಲರಾಗಂಳನಾಗಿದ್ದರೊ, ಅಡೆರೆಹನ್ನೊ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಂದುವಿನ 

) ತನಗಿರುವ ಖಪ್ರೀಪಟನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಳ್ಳಾಗಿ ಬಿಂದುವಿಿಂಚೆ ಉತ್ತ: 
ಮಾಜ್ ತೆ ರ್ಬೇರ್ಥರಿನೆ ೫ ಕಾರನನ್ನು ನಂತರ ಘೋಸಗಿಂದ ಉಪ್ಳಿನ್ಸಿ ವಃ 
ಇರುವ ಪೆಕಂರಲನೂ ಸೇರಿಸಿ ಆತ ಹೆ? ಆಪ ಫೌ ಎಂಬ ಜ್ಞ್ಯಾನ ಕ್ರಿಯ 

ಬ್ರಷ್ಮನಿಗೆ ಕೇತುವಂತೆ ಉಚ್ಛಾರಮೂಡಿದನು. ಈ ಶಬ್ಧ ನನ್ನು ೪ 

ಬ್ ಬೆಸಾಗೆರೀತಿ ಗೆಪವಣ್ನಾ ಚರಿಸಬೇಕೆಂಗು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಯೋಚಿ 
ಗ ದಿನ ಹೃಚಯದಿಂಗ ನಾಜಡಸ್ವರೂಪವಾಜ ಓಂಕಾರಾಟ ವಸ್ಯಾಕ್ಗುತಿಗ 

"ಜಸ ಂತವಾಗಿ ಉತ್ಸನ್ಸ ಮಾಟವು. ನಂತರ ಶ್ರೀಹರಿಯು ತಟ್ಟೆ ಸೆಂಕಖಬ್ಯನೆಸಿ 
ಸ ಪ್ರಶ್ಯಕ್ಷೆನಾಗಿ ಹೆಡಿನಾಲ್ಕು ಲೋಟದಿನತ್ಯನನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟ್ಯಧಿಕಾರವ, 
ಗೊಟ್ಟು ಚತುರ್ನೀಡೆಗಳನ್ನೂ ಉಪಣ(ಶ ಐರಾಡಿಸೆತು, ಬ್ರಹ್ಮಹೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಲ. 
ಇ. ಬಿಗತಿರಾಗಿರುವಾಗ ವಿಸ್ಯಾಪ್ರಾಚುರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಳಾಕ ಗೊರೆಯಚ೦ 897 
ದ್ಯುಸಾಸತ್ರಾಣಾಧಿಸತ್ಛವನ್ನು ತನ್ವ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಸಾಗಿಯೂ, ಲೋಕ ಗುರುಃ 
ಮಾಗಿಯ ಇರುವ ಮಾಯುಜೀನರಿಗೆ ನಹಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ರೀಸಿ ಬ 

ಇ.ಮುಗಳಿಂದ ವಿಸ್ಮರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಇನತುರ್ಜಕಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಚತುಪೋಣಿಗಳ 
ಸಾಕ್ಷ ಹೊೆಡೆಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಸೊನ್ನೆ, ನಿಳರ್ಗಗಳು ತನ್ನು ಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಕೊ 
ಜೆಸಿ ನಾಸ ಹರಿಯ ಗುಣಾನುವಾಡ ನಾಳ್ಯಗಳೆ ಥ್ರ ಅಡಗಿದ್ದರೂ ಸ್ರಜಂಜಃ 

L&E 

ದ್ರ 



ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೆವು. ಈ ಪ್ರನಂಚನು ಎಂಥವರನ್ನಾ ಪರೂ ವಿಕಾರಗೊಳಿಸಡೆ ಇರಲಾರದು, 

ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನಾವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರನಂಚ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ನಿಾರಕ್ಕೊಳ 

ಗಾಗಜೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ರ್ಯೀಕಿಗೆ ೪ರಣರಾಗುನೆವು. ನಾವು ವ್ಯನಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ 

ರಹಿಶರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಾ ನಮಗೆ ಅಶ್ರಯಗಳಾದ ನರ್ಣಗಳು ಬಹು ವಿಕಾರಸ್ಪಭಾವ 
ವುಳ್ಳ ವುಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಹವಾಸದಿಂದ ನಾವುಗಳೂ ವಿಣಾರಕ್ಕೊಳವಡಬೇಕಾ 

ಗುಪುದು, ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋಣವೆಂದು ಯೋಟಚಿಸುವಾಗ್ಯೆ ಹಿಂಜಿ ಪರಮಾತ್ಮನು 

ಆಜ್ಞಾ ಪಿಸಿದಂಕೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಧಿಸಕಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಮಾಯುಡೀವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು 

ರಕ್ಷಿಸುವಕೆಂಬ ರಹಸ್ಯನಚನವು ಸ್ಮೃತಿಗೆ ರಂದು ಸರ್ವಜ್ಞರಾದ ಜಗದ್ದುರುಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಕ್ಕಿಯುಳ್ಳ ನರಾಗಿ ನಮಸ್ಫುರಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ವಾಯುಜೀವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿ ಸಿದ್ದೇ 

ನೆಂದರೆ - ಚೇತನರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಜಡಂಇದ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ 

ಬರಲಾರದು. ಆಡಕಿ ವೃನಹಾರಶಬ್ಲಗಳ ತೊಡಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸಾವು ನಾನಾ 

ವಿಕಾರಕ್ಟೊಳ ಗಾಗಿರುವೆವು. ವಿಕಾರರಹಿತರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವ 

ಪಕಾರ್ಗ ಕಣಜ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವೆವು, 

ನೇಡಗಳು ಭಗವದ್ವಾಚಕಗಳಾಗಿರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಏಳೆ? ಎಂದು ಶಾನ 

ಕೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ವೇದಾದಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟ ದೈತ್ಯರಿಂದ ವಿಕಾ। 

ವನ್ನು ಹೊಂಬುಪುಡರಿಂದ ಭ)ಮೆ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾನ ಕಃ 

ದಲ್ಲಿಯೂ ಭನೆ ಎಂಬ ವಿಕಾರ ಬರೆಗೆ ಸಿಲುಕದವರಾಜ ತಮ್ಮನ್ನು ಮೆರೆ ಹೊಕ್ಕಿರ 

ನಿವು ನಾವು ಹಲವು ರೂನದಿಂದ ಪ್ರನಂಚದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮೂಲರೂಪದಿಂದ ತವ: 

ಪಾಡಸೇವಕಂಾಗಿದ್ದಜ ಭಗವಶಾ ನೃಷರವಾದ ಸಾಧನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಉದಾ 

ಮಾಡಬೇಕು. ಸಜ್ಜುರು ಉನಡೇಶದ್ಯಾರನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುಡಿಂಗ 

ಶೀಹರಿಯು ಹಿಂಜೆಯೇ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವನು ನಿಕಾರರಹಿತವಾದ ಸಾಧನೆ 

ಪಾಯವನ್ನು ಉನಜೀಶಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಚತುರರಾದ ತಮ್ಮ ಹೆರ. 

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸದ್ಗುರುವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣೆವು, ಬ್ರಹ್ಮಡೀವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಅನರಿ 

ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಕನೇ ಇಲ್ಲವು ಎಂಡು ವಾಯುಡೀನರನ್ನೂ ಉದ್ದಾರಕ್ಕಾ 

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗಿ, ವೂಯಡೇವರು ಅನುಗ್ರಹಮರಾಡಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇ: 

ಅನಾದ್ಯನೆಂತಕಾಲದ್ಲಿಯೂ ವಿಕಾರವಾಗದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಂಟ್ವಿರ.ವನು ಅದನ 

ನೀವು ಅಜ್ಞ್ವಾನಾನರಣದಿಂದೆ ಆರಿಯಡವರಾಗಿದ್ದೀರಿ - ಈಗ ತಿ೪ಸುನೆನು ಕೇಳಿ 

ನೀವು ನನ್ನಿಂದ ಉಕ್ತವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮೃಕಿಯನ್ನು ಹೊಂದಜಿ ಜಾಗರ 

ರಾಗಿರಿ-ಏನೆಂದಕೆ. ಪ್ರಕತಿ ಪುರುಸಂಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪುರುಷನದವಾ' 

ಜೀತನಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಇರಲಾರವೋ ತಡ್ವತು ನೀವುಗೇ 

ವರ್ಷ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಇರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃಕಿಸಂಬಂಧದಿಂದ ಚೇತ 

ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾರ ಹೊಂದುವುಜೇ ಹೊರಶು ನಿಜಸ್ವರೂನಕ್ಕೆ ವಿಕಾರವು ಟರ 

ಲಾರದು. ಅಡರಂಕೆ ವರ್ಣ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಾಸ್ತವರೂಪಕ್ತೆ ವಿಕಾರನೆ: 
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ತೋರುವುಸೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲವು. ಪಕ್ಕಜ್ಞಾ ನವನ್ನು 

ಹೊಂದಿದ ಅನರೋಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಬಸ್ನ ವಾದ ಪ್ರುಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ತದ್ದಿ ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಒಳಗಾಗದೆ ಯಾಃ ಸತ್ತಾ ಭಗವದ'ಜ್ಞ್ಯಾ ನೂನಂಜ ಮಗ್ನರಾಗಿ 

ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಕೀವು ಹಾಗೆ ಇ ರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಭಯ 
ರಹಿತರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ 81 ಲಕ್ಷ್ಮ ಯೋನಿಗತಂಾಜ ಅಸಂಖ್ಯಾತರಾದ ತ್ರಿವಿಧ 
ಜೀವರುಗಳೆಲ್ಲಿ ತಾವು ವ್ಯಾಪ್ನರಾಗಿ ಕ್ಷಣಲನಕಾಲವೂ ಬಿಡಜೆ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ 

ಶಾಂಕನೆಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಸ, ಹ ಎಂಬ ವರ್ಣಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾದ 

ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಗಗಳನ್ನು ಶ್ವಾಸರೂಸನಾದ ಹಂಸಮಂತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ 

ಕೊಂಡು "ಸೋಹಂ ಹಂಸ ಸ್ವಾಹಾ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಫಿಸುತ್ತಾ ಸಕಲ ಜೀವರೂ, 
ಆಯಾಜೀಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಆಧಾರವಾಗಿ ತ್ರಿವಿಧಜೀವರ ಸ್ವಭಾವಾನುಗುಣವಾಜ 

ಮನೋಕಲ್ಪನೆಗಳಂತೆ ಗತಿ ಪ್ರದಾಯಃಕರಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಜ್ಜಾ ದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾ 
ಶ್ರೀಹರಿ ಕೃ ಯಿಂದ ಶಾವು ಜಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ತಮಗೂ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲಡೆ 
ವಿದ್ಯಾಧಿನತ್ಯವನ್ನಾ ಳುವ ವಿವರನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಅಸರೊ! 

ಕ್ಷಿಯು ತನ್ನ ಅನಕೋಕ್ಷ ಜಿಶೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡುನಂತೆ ಫ್ರೀ ಗುರು 
ಬೋಧಾಮೃತದಿಂದ ಆನಂದ ಮಗ್ನರಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿಜಸ್ವರೂಪದಿಂಡ ಭಗವಜ್ವಾಚಕ 

ವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶಾವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬರಾಗಿರುವ ಭಾವವನ್ನೂ 

ತದ್ವಾಚ್ಯನಸದ ಭಗವಡ್ರೂಪವನ್ನೂ ಬಬ್ಲವರಾಗಿ ಫ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ ಜ್ಞಾ ನದಿಂಜ 

ಅಜ್ಜಾ ವೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಯಾಗಲು ನಾನಾಸರಿಯಿಂದ ಮಾಯುಜೀನರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲ್ಕು 

ಬ ತೇನ ಎಲೈ ವರ್ಣಗಳಿರಾ, ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. ನಾನು ನಿನ್ಮುನ್ನು ಕ್ಷಣ 

ಕಾಲವಾಜರೂ ಅಗಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಗವತ್ಸರವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಮೂಡುವನು 

ಪ್ರಕ ತಿಪುರುಷಾಧೀನರಾಜ ನಿಮಗೆ ವಿಯತಾನ.ಕೆನಾದ ಈಶ ಶರನೊಬ್ಬ ನು ಇರುವನು 

ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅಹಂ ನೆನುತಾಸಿ ವಿಕಾರಗಳು 

ಪ್ರಾಪ್ತ vd. ನೀವುಗಳು ವರ್ಣಗಳೊಡನೆ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರನಾಗಿ 

ಅನುಕೂಲರಾಗಿರಬಹುಡೆಂದು ಅವ ನೃಣೆಯನ್ಸಿ (ಯಲು ಬಿಂಜಡುವಿಸರ್ಗಗಳೊಡಗೂಡಿ 

ಎಲ್ಲೂ ವರ್ಣಗಳೂ ವೇದದಲ್ಲಿ ವಾಯುಜೇವರೆ ಸ್ಮುಕಿರೂಪ ಭಾಗದಿಂದ ತವರ್ಥಕ್ಕೆ 

ಯಾವಕಾಲಕ್ಕೂ ವಿಕಾರವಾಗದಂತೆ ಶ್ರೀಹರಿ ವಾಯುಗಳ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು 
ಚತುರ್ವೇದ ಸ್ವರೂನರಾಗಿ ಸಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಭಗವದ್ವಾಚಕಗಳಾಗುತ್ತಲೂ ತದ್ವಿಕಾರ 
ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದಲೇ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ವರ್ಶಿಸುವು 

ದಾಯಿತು. ಇಂತು ಸೊನ್ನೆ ವಿಸರ್ಗಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಗೌರವವನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿ 
ವಾಯುಗಳಿಂದ ಪಡೆದನರಸಿದರು. 

ಸೊನ್ನೆಯ ಮಹಿಮಾವರ್ಣನೆ 
ಹೀಗೆ ಸೊನ್ನೆ ವಿಸರ್ಗಡೊಡನೆ ಸೇರಿ ಶ್ರೀಹರಿನಾಯುಗಳ ಕನೆಯಿಂಡ 

ನರ್ಣಾಧಿಮಾಥಿಗಳ. ಆಕ ಕ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೃತ ತ್ರೇತಾ ಬ್ಯಾಪರಯುಗಗಳಲ್ಲಿ 



ಭಗವದ್ದಾಚ್ಛವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊರತಿ2ಲ್ಲದಂತೆ ಅನಂಜದಿಂದಿದ್ದವು. ಹೀಗಿರಲು 
ಜ್ವಾನರಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂಡ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಪರಮಾತ್ಮನು ನೇದ 
ಗಳನ್ನು ನಿಭಾಗಮಾಡಿ, ಭಾರತ ಭಾಗವಕಾದಿ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, 

ಕಮ್ಮ ರೂಸಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವತೋ ಮುಖವಣಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು 
ಕೊಗಳುತ್ತಾ ಕಮ್ಮ ಆನಂಜಕ್ಕೆ ಮೇಕೆ ಇಲ್ಲನೆ ಸಂಭ)ಮದಿಂದಿದ್ದವು. ದ್ರಾಪರವು 
ನುಗಿಯುತ್ತ ಲೂ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಿಂಭವಾಗುತ್ತ ಬಂದ ಜಾಗೆ, ದೈತ್ಯರ ಹಾವಳಿ 
ಬಹಳವಾಗಿ ತಮೋಯೋಗ್ಯರಿಲ್ಲರೂ ನೇಡೆಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ 
ರಿಗೆ ರಾಹುಕೇತುಗಳು ಆವರಿಸಿದಂತೆ ದೈತ್ಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ಆನರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು 
ಸಣಸಲಾಠಣೆ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಹೊರೆಯ ಡಲು, ಸ್ವಾಮಿಯು ಬುದ್ದ ರೂಪದಿಂದ ಅವರಿಗೆ 

ನೋಹಕನಸ್ಸುಂಟುನಾಡಲ್ಕು ಪಾಸಿಶೈತೃರು ನೇದಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಹಕಾರ್ಥ 
ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ ತೊಡಗಲು, ಶ್ರಿ ಭಗವತ್ತತ್ವನನ್ನು ಉಜ್ಭೋಹಿಸುವ ಕೆಮ್ಮ 
ಶಕ್ತಿಯು ದಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಕುಂದುತ್ತಾ ಬರಲು, ವರ್ಣಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ನೊಂದು 

ಕೊಂಡು ಸೊನ್ನೆಯ'ನ್ನು ಕುರಿತು ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವ ಸಂಕಟವನ್ನು 
ನೋಡಿನಿಯಾ? ನಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ಗುರುತನ್ನೂ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಕುರುಹೆನ್ಟೂ ಮರೆ 
ಮಾಡುವಂಥ ಅಜ್ಞಾನ ಆನರಕವು ನಮ್ಮನು, ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುಡು. ನೀನೇನೋ! 

ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಂಚರಿಸ.ತ್ತಿರುನೆ. ಆಜರೂ ನಮ್ಮ ನಿಬಂಧನವು 

ಅಸಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಎಜೆಗೊಟ್ಟಂಶಾಗುವುದು. ಈ ಪಾನಿದೈತ್ಸರ ತೊಡಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ 

ನರು ಯಾರೆಂಜು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಲು ಸೊಕ್ರಿ ಬಸರ್ಣಗಳು, ಎಲ್ಸೆವರ್ಣಗಳರಾ, 

ನಮಗೂ ಸಹಾ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಸಂಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದು, ನನ್ನು ಸದ್ದು ರುಏನ ಬಳಿಯೇ 

ಇಡರ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿರುವುದು, ಎಂದು ಗುರ್ವನುಗ್ರಹಳಕ್ಬುಗಿ 
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಆಗ ನಾಯುದೇಎರು ಹನುಮನು ಭೀಮಾನತಾರಗಳಿಂದ ದೈತೃರ 

ಸಂಹಾರಮಾಡಿದ. ಜಗದಯ್ಗುರಗಳು ಕೃಪಾದ್ಧಹ್ಟಿಯಿಂದ ಸೊನ್ನೆ ವಿಸರ್ಗವರ್ಜಗಳನ್ನು 

ಸಂಕೈಸಿ-ಥಿಮ್ಮ ಈಗಿನ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನನು ಬಲ್ಲೆನು. ನಿಮ್ಮೆ ಮೂಲರೂನಕ್ಕೆ 

ಚ್ಯುತಿಯಿಲ್ಲದಂಕೆ ಕಾಪಾಡುನೆನು. ನೀವುಗಳು ಹರಿವಾಯು ಕೃಪಾಪಾತ್ರರಾಗಿರುಖಿ, 

ನಿಮ್ಮಂತೆ ಜೇನತೆಗಳೂ ಸಹಾ ಪರಿಶಾನ ಪಡುಕ್ತಿರುವರು, ಎಲ್ಲರ ಸಂಳಟನನ್ನು 

ಶ್ರೀಹರಿಯು ನೋಡಿ ಈ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನನಗೆ ಆಜ ಕೊಟ್ಟಿರ. ವನು 

ನಾನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತರಿ?ಿ ನಿಮಗೆ ಜೈತ್ಯರು ನೋಹಕಾರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ 

ಆಚ್ಛಾದನವನ್ನು ಛೇಧಿಸಿ ಭಗನದ್ವಾಚಕಗಳಹ್ಮಾಗಿ ವರಾಡುನೆನು - ಎಂದು ಅಭಯ 

ಪ್ರ ಜಾನಮೂಡಿ ನಂತರ ವಾಯುಜೀವರು ಕಲಿ ಕಲ್ಮನಷಮಾದ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ 

ಅಚ್ಞ್ಯಾಢಾರಕರಾಗಿ ಮಧ್ರಾಭಿಧಾನಡಿಂದ ಅವತರಿಸಿ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರ ಮದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ 

ಸೂತ್ರಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ೮ಲ್ಬಿಕಾರ್ಥಗಳಾದ ಇಪ್ಪಕೊಂದು ಕುಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು 

ಖಂಡಿಸಿ ಮೂಲ ಮೂನಕ್ತಿೀಳು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ನರ್ಣಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು 

ಉದ ರಿಸ್ಕಿ "ಒಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂಕ$ ಶಾಂತಿ? ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೊನ್ನೆ ವಿಸರ್ಗಗಳಿಗೆ 

ಸರಮಶಾಂಕಿಯನ್ನುಂಟು ಮೂಡಿದರ., 



೫೫! 

ಈ ಶಾಂತಿಯಿಂದುಂಟಾದ ಪರಮಾನೆದಿಂದ ನಾನಾವಿಧವಾಗಿ ವರ್ಷಗಳು 

ಶಃ ಮಧ್ವಮುನಿಯನ್ನು ವರ್ಜಿಸಿ ಸೊನ್ನೆ ವಿಸರ್ಗಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಶಾಂತಿ ಶಬ್ದ 

ನಿಂದ ಆನಂದಗೊಳಿಸಿದ ಗುರುಗಳನ್ನು “ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗನಶ್ಸಾ ಜಾ 

ಚಾರ್ಯಃ? ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಆನೇಕ ವರ್ಣಗಳಿಂದ ಸಹಿತರಾಗಿ ಉದ್ಭೋಸಿಸಿ 

ನಮೋನಮಃ? ಎಂದು ಶರಣಾಗತರಾದರು: ಆಗ ಗುರುಗಳು ಧಿಮಗೆ ಇನ್ನು 

ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ನವಿ್ಮ೦ದ ಉದ ತವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಆಚಂದ್ರಾರ್ಕವಾಗಿರುವುವು. 

ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಬೋಧಕರಾದ ಮಹನೀಯರು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮುಂಜಿ ಪಠಣ 
ಮಾಡಿಸಿ, ಆದ್ಯಂತದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಶಬ ವನ್ನು ಉಚ ರಮಾಡುವಂಕೆ ವರಾಡಿರುವೆವು, 

ಇನ್ನು ಚಿಂಕಿಸಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಡರಿಕಾಶ್ರೆ ಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವವರಾ 
ಜರು. ನಂತರ ಕಲಿಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಅನ್ಯ ಮತಗಳು ಇಕಿ ಹತ್ತ ಲು ಮಧ್ವ 

ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವು Sy ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇವತಾಪುರುಷರಂದೆ Rte 

ಯರು "ಅವತರಿಿ, ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರನೆಂಬ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಆನರ್ಕವಾಜ ಅನ್ಯಮತಗಳೆಂಬ 

ಕಾರ್ಮುಗಿಲುಗಳನ್ನು ವಾಯುಬಲದಿಂದ (ಗುರ.ಕೃ ಪಾದಿಂದ) ಒಡಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ 
ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಮಧ್ವಾಗಮಸೂರ್ಯನು ಜಗತ್ತಿನ್ಲಿ ಪ್ರಳಾಶ 

ನಾದನು, 

ಹೀಗೆ ವರ್ಣಗಳೂ ಶಬ್ದ ಗಳೂ ಸೊನ್ನೆಗಳೂ ಸೇರಿ ಶಬ ರಾಸಿಗಳಾದಂತೆ 
ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಚಾರಕಗಳಾದ “ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸೊನ್ನೆ ಗಳನಾ ್ಲಾಶ್ರಯಿಿ ಅನಂಶಾನೆಂಶ 
ಶಬ್ದವಾಚಕಗಳಾದವು. ಹೇಗೆಂದಕೆ ಪೂನ ರ್ವದಲ್ಲಿ" ನ್ರಥನುದಿಂದ ನನಮಜವರಿಗೆ 
ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂಗಾಣಡೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟವು. 
ಆಗ್ಗೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಯೋಡಿಸಕೊಂಡವು, ನಾವು ವಿದ್ಯಾಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಸೊನ್ನೆ 
ಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದ ಹೊರತು ನನಗೆ ನಾರ್ಗವಿಲ್ಲವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲ 
ಒಬ್ಬ ರೂ ಉಳಿಯದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸೋಣ, ಅದರಿಂದ ಮಹಾ 
ಫಲೆಸ್ರಂಟು-ಎಂಟುವಾಗಿ ಪ್ರಥಮಸಂಖ್ಯಯು ಉಳಿದವುಗಳಿಗೆ ಉಪಡೇಶನಖಾಡಲ್ಲು, 
ದ್ವಿತೀಯವು ನ್ಯಾಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿತು. ತೃತೀಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಯು ಅಹೆಂಕಾರಪು ಯುಕ್ತ 
ನೆಬ್ಲ-ನಮ್ಮ | ಒಬ್ಬ ರಿಗಿಂತಲೂ” ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ವಕೆಂತಲೂ ಈ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿ ಕೆಯ 
ಸೊನ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಹೇಳಿತು. ನಾವು ಈಗ ಅಹಂಕಾರ ಹೊಂದಿದರೆ ಹಿಂಜಿ 
ವಾಯಣೀವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರನಟ್ಟಿ ದೇವತೆಗಳಂತೆ ನಾವು ಸೊನ್ನೆ ಯನ್ನಾ 
ಶ್ರಯಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಸ್ಸಾರವಾಗುವೆವು, ಅಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ನನ್ಮೊಡಸೆ 
ಸೇರಸಿಕೊಂಡರಿ ನನಗೂ ಗೌರವವು ಅಧಿಕಾಧಿಕವಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ ಲ್ಲಿ ಪಶ್ಯ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡ್ಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಸೊನ್ನೆಯ ಬಳಿಗೆಬರದು ಸ್ಪಾರ್ಥಿಸತೊಡಗಿದರು. ಮೊಟ್ಟ ನೊಡಲು ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅಶ್ರ ಯಪಾದ ಸೊನ್ನೆ ಯೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನಂಜಾಶ್ರು ವಾಗಿಯ 2, ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಮಿಯನ್ನು ಂಟುನಾಡಿಕುವು 
ದಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನೀತು ನಮ್ಮೆ ಬ್ಲರಿಗೂ ನೆೊದಲಿದ್ದನನ್ನು, ನುತ್ತು ನಾವುಗಳು 
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ಲಯೆನಾಡರೂ ಸಹಕೆ ವನು 

ನದಿ ಗಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ RRL ನಕ ಸಕ 

ಕನಾ ಮಾಡುನೆನನಾಗು. ಆ ೫ ರಹ) 
ಜ್ ಕ ಕ್ರಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವುಡೀ ಹೊರತು ನಮ್ಮಕ್ಳ 

ಬ್ಲ ಇಲ್ಲವು ನಾವು ಹಿಂಜಿ ನಿಂತು ಬಹುಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೀನೆ! 

ಮುಂದಾಳಾಗಿರುವಂತೆ ಒಪು ಎತೀಷೆ, ಮುಂದಿಕ ಸಾ PE ಮಧ್ಯವ 

ಸ್ಥಾ ಕನನ್ನಾಗಲಿ ನೀನಾಗಿ ಬಲಿದುಕೊಟ್ಟರೆ ಬರುತ್ತೇನೆ” ಇಲ್ಲನೇ ನೀನೇ ಅರ 

ರೂಪಗಳಿಂದ ಇದ್ದರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದುಮಾಡು:ನ್ನ 

ದಿಲ್ಲ.ಪುಸನ್ನ ನಾಗು ಎಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದವು. ಆಗೆ ಸೊನೆ,ಯು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು 

ಕುರಿತು, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ಸ್ಟಿಂದ ನೀವು ಗೌರವವನ್ನು ಬಯಸಿದಂತೆ, ಫಿಮ್ಮಿಂದಲೂ 

ನನಗೆ ಗೌರನವುಂಟು. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿಮ್ಮು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿ? 

ಜೊಂಡು ಅನಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ, ನಾನು ಕಲಿಕಾಲದೆ ದುಸೈಜನೆರಿಂ 

ನಿಸ್ಸಾರನೆನಿಸುನೆನು. ನನ್ನ ಛ್ಲಿರತಕ್ಟ ಮಣಮೆಯನ್ನು ಅನಂಶಾನೆಂತ ರೂಪಗಳನು 

ತಾಳಿ ನಿನ್ಮು ಮೂಲಕನೇ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವೆನಲ್ಲದಿ ಸ್ವತಃ ವ್ಯಕ್ತ ಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ 

ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲನೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ವಚನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಂಪೂಳಾಃ 

ನಾಡ ಅಕ್ಷೆಯಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವೆನು-ಎನ್ನ್ನಲು- ಎಲ್ಲರೂ ಏಕ ಕಂಠಬಿಂರ 

ಜಯಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು. ಜಗ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬಹುವಾ! 

ಸ್ತುತಿಸಿಬ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಸೊನ್ನೆಯೂ ಮೊದಲು ಮುಂದೆ ನಿಂತಿತು. ಅದರಿಂ॥ 

ಏಕನೆಂಬ ಕೆರಿಣಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯು ದಕನೆಂಬ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನೈರಿತು. ಬಳಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ 

ಗಳು ಸೊನ್ನೆ ಯನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನೀಕರಿಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾ ನವನ್ನು 

ಕೊಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿ ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡವು, ಅನಂತರ ಪ್ರಥವ 

ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಂಜಿ ಸೊನ್ನೆ ಯು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಿಂದ 
ನಿಲ್ಲಲು ಆದಕ್ಕೆ ಶತ ಎಂ! 

ಸಂಕೇತಪ್ರಾಪ್ರ್ಯವಾಯಿತು, ಇದರಂತೆ ಸ್ಥಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣತ್ತ 

ವನ್ನು ಕೊಡುನುದಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಶತ ಸಹಸ್ರ ಇನೇ ಮೊದಲಾದ ಅನಂತರ 

ಗಳಿಂಡ ಪ್ರಸಂಚ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಗಜಿತಶಾಸ್ತ್ರವು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಹಿಸಲ 

ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. 

೫ ಸ್ರಸಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸ್ಲಿರವಾದುದಲ್ಲ. ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಸ 

ಗಳೂ ಲಯವನ್ನು ಹೊಂಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು. 
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವುಗಳು ಅಿ(ಹ! 

ವಾಯಬಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಸಾದ್ಯನಂದಕಾಲದನ್ನಿರತಕ್ಕ 
ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಶ್ರಯ 

ಜೀಕಿಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ಹರಿ ವಾಯುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು, ಆಗ ವಾಯುಜೀವರ 

ಸಳಲನೇಜಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
ನೀವುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಗಜಿತನೆಂಬುದ 

ನಾಕ್ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಯೇ 
ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ಫ್ಯವಹ 

ದಲ್ಲಿಜ್ದರೊ ಕೆಲವು ೪ಾಗದಿಂದ ನೀವು ಭಗತತ್ರರವಾಗಿರುವಿರಿ ಟಿಂತಿಸಬೇೇಕ ಇ" 
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೬. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಸೊನ್ನೆ ಗಳಿಂದ ಸತರ ನೀ 
ಹಕ ನನ £ದ್ದೇ ಇರ.ವಿರಿ. ಪ್ರನಂಚ ಲಯವಾಹರೂ ನಿಮ್ಮ 

1೬. ಮಕಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಧರಿಸಿಯೇ ಇರುವೆನು, “ಏಕೋ ನಾ 
ಜಃ ಪುಚರೊಪಾತ್ಮಕ, ಡಶಿಾವಶಾರಿ, ಸತತ ಏಕರೂಪಿಣ್ಕೆ ಧರಿ: 

ಶತನಸಸಿ ರೊಪಿಣಿ ಅನಿಕಾರಿಣೆ,,, ಸುಖಚೆಶ' ಸಮಸ್ತ ತನುವನೇನವಃ ಕ್ಯ 
ಳದ ಇತ್ಯಾದಿವಿಷಯ.ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅವಯವಗಳಾಗಿರುವುವು, ಪ್ರಳಯಕಾಲ ಲ್ಲ 
ಜನ್ನಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಥರಿಸಿರುನೆನು ಚೆಂತಿಸಬೇಕಇದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂ! 
ಅಭ್ಯರ: ಪ್ರಜನಾದನು. 

ಹೀಗೆ ಎರ್ಣಗಳೂ ಗಜಿತಗಳೂ ಸೇರಿ ಸೊನ್ನೆ ಯೊಡನೆ ಪ್ರಪಂಚ ವ್ಯವಹ: 
ಎಡೆ ತ್ತಿಇಲ್ಬು ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ಧಾಗಮ ಪುಚಾರದಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಬದ ರಾಜ ಯತಿವರ್ಯ 
ಗಳ. ವ ಹಥೀಯರಾಗವರು ಅನೇಕ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಮಧ್ವತತ್ವವನ್ನು ಜೋಧಿಸುತ್ತಿರ: ಎಂನ್ನ ಗೈರ.ತ್ವೇನ ಭಾವಿಸುತ್ತ ಆಚಾರ್ಯರೆಂಬ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಗೌಃ 
ಸತ ಬಂದರು, ಆಚಾರ್ಯ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳ ಲ್ರಟ್ಟಿವರ ನಂಶಜ 
ಕ್ ೬ ಜವರೆಲ್ಲರೂ ಆಚಾರ್ಯರೆಂಡು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಯಿತು; ಒಂ. 
ಇದೆ ಖತಿಕಲವು ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ತರುವಾಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಿಗೆ ಸಸ್ಯಾಸತ್ವವ 
ಕೊಡತಕ್ಕ ಪದ್ದತಿಯೂ ಚೆಳೆಯ.ತ್ಮಾ ಬಂದಿತ, ಹೀಗಿರಲು ಬರುತ ಬರೆ 
ಹೋಗಲೂ ತಮೋಗುಣ ಯೋಗ್ಯರೂ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ವಿಬ್ಯ್ಯಾಮದ 
ಇತಿಭವಾಗಿ ನಾವು ಘನಪಂಡಿತರು, ಸನುಗೆ ಸಮಾನರಾರು ಎಂಬುಟಾಗಿ ಶಿರಪೆ ಜತಿದಿಕ್ಕ ಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾರಂಭಿಸಿಜರು, ಶ್ರಿ ನುಥ್ವಸಿದಾ ೦ತನನ್ನು ಶೋ 

ಆದರ ಸಾರವನ್ನು ಸಶ್ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅರೆಹುವ ಸಸ್ಮಾರ್ಗಜರ್ಶಕರು ಅತಿವಿರಳರಾದ( ಎನೋವಾರ್ ಉಾರ್ಯಳೆಂಬ ತ್ರಿಕರಣ ಕರ್ಮಗಳು ಒನಮ್ಮುಖನಾಗಿರಜೆ ಛಿ ಜಗತ್ತ ಬಂದಿತು. ಹೀಗಾಗಲು ಸೊನ್ನೆ ಗೆ ಮಹಾಸಂಕಟವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ £ ನಿ ಮೊರೆಇಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತು. ಜಗದ್ರಕ್ಷಕ ಡೇವಬೇನ ನಾಚ ಸ್ಟಾ ನ್ ೩ ರಕ್ಷಿಸು ರಕ್ಷಿಸು-ನನ್ನ ಉದ್ದಾ ರ ಕರ್ತರಾಡ ಗುರುಗಳು ನಇನಇಃ 3 ನನ್ನನ್ನ ಹೊಂಡತಕ್ತ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಬದರಿ ಉಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳ: ರೆ, ನಾನು ಪ್ರಸಂಚಕಾರ್ಯದ್ದ ದ್ದರೂ ಸಹಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಸಳ್ಳ ಮಾಃ ಬೇಕೆಂಡು ಬಹುವಾಗಿ ಯತ್ತಿ ಸಿಜಿನ್ನು, ಇಡಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನಾಜ್ಞೆನೇರಿಗೆ ವಾಂ. ಗೆ ಶಿಷ್ಯನಾಡೆನು. ವಾಯುದೇವಕೋ ಸುಜ್ಜ್ಯಾ ನನನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಹಂಸಮಂ ನನದಂ ದ ಸದಾಕಾಲವೂ ನನ್ನನ್ನು ಎಡೆಬಿಡಟಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಲಿಜಿ ತ್ಯ ಸಹಲ” ಎಂಡು ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂಬುಬಾಗಿ ದುರರ್ಥದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹೀ ಮಾಡ.ತ್ರಿಂಲ. ಪುನಃ ನಾನು ಗ.ರುಗಳಲ್ಲೀ ನೊಕಿ ಇಡಲು, ಆಡೇ ನಾಯುಚೀವ ಭಕಿ ಭಿ ಧಾನದಿಂದ ಅವತರಿಸಿ ಡುರ್ವಾಜ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನನಗೆ ಸನ 
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ಫಾನಪಡಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನೂ ವಿಸರ್ಗವನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲೋಸುಗ "ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ 
ಕಾಂತಿ” ಎಂಬುಹಾಗಿ ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಂಕಿಯನ್ನು ೦ಟಮರಾಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಶಕಾರಕ್ಳೂ 

ಕ ಕಾರಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿದರು, ನಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ 

“ರುಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವಶ್ಪಾಜಾಚಾರ್ಯಃ? ಎಂಬ ನಿಶೇಷಣ 

ಸಿಂಜ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಅನಂದಿಸಿಜಿವು. ಇನ್ನೂ ಬರಬರತ ಕೆಲವು ಸಜ್ಜನರು ಸೇರಿ 
ಕಮ್ಮ ಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಜಾ 2 ನೆಪ್ಪಳ್ಳ ವರನ್ನು ಗ:ರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯಃ 

ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಶಬ ) ಔಂಡಲೇ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಬಂಜರು; ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅವರ 

ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರ ಪಾರಂಸರ್ಯವಾಗಿ ಆದೇ ಹೆಸರಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ 
ಆಚಾರ್ಯ ಶಬ್ದವು ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತು. 

ಜಗತ್ತಿನ ಆಜಾ 2 ನಾಂಧಳಾರವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಜ್ಞ್ಯಾನಪ್ರ ಕಾಶವಿತ್ಮಂಥ 

ಶ್ರೀನುಜಾಸಂದಶೀರ್ಥಜಗವತ್ತಾ ಜಾಚಾರ ರು, ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಶಯವನ್ನು 

ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಕರ ಸಂಶಯವನ್ನು ಫಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಜಸ್ವ ರೂಪವನ್ನು, 

ಸಂದರ್ಶನವತಾಡಿಸಶಕ್ಕು ಸಚ್ಯಾಸ್ತ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಟೀಕಾ ಓನ್ಸಹೇಕಾರರಾದ 5 ಜಯತಿ 

ರ್ಥರು ಟೀಕಾ ಚಾರ್ಯರೆಂಡು ಆಸ್ಪರ್ಥವಾಚ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾ ರೆ. ಶ್ರೀ ನೇದವ್ಯಾಸರ ಶಿಸ್ಹ 
ರಾಗಿ ನರೀಕ್ಷಿಣಾ) ಜನಿಗೆ ಸಾಕ್ರಾಶ್ಕ್ಯಾರಮಾಡಿದ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಬ 

ಅನ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕ್ಷಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಹೆರಿಸಿ ಬೋಧಿಸಿ 

ತಾನು ಗೀತಾಚಾರ್ಯನೆಂದು ಜಗಕ್ಕೆ ಅಚಾರ್ಯ ಶಬ್ದ ಬೋಧಿಸಿರುವನು. ಇನ್ನು ಕೇವು 
ವ.ಹನಿೀಯರು ಶ್ರೀ ಮಥ್ಮೈಗ್ರಂಥ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಬೋಧಕರಿಗೆ ಶಿ್ಯರಾಡ ಒಂದೊಂದು 

ಪಂಗಡದ ಜನಗಳು ಅಚಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿರುವುಡು. 

ಇದೆಲ್ಲಾ ಈಗ ಹಿಂಡಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಶ್ಲಿಯೂ ಈ ವಿಸರ್ಗದ ಹಾನಳಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 
ವಿಸರ್ಗಳ್ಳ ದಿಕ್ಕುತೋಚದಂ ತಾಯಿತು 

ಇನ್ನು ಅಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಷ್ಛ ಜೊಡ್ಡ ದಷ್ಟೆ? ಆ ಸಂಸ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ 
ಮಾಹಿಗಳಾಪನರೆ ಪಾದಸೇನಿಯನ್ನು ಮಾಡೊಣನೆಂದಕೆ ಬಿಂದುವಾದ ನನ್ನನ್ನು 

ನೂಕಿ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಂಡು ಕರಿಯುವರು. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದರು, 

ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೋಜಡರು-ಈ ಶಬ್ದ ವ್ಯವಹಾರವಾಯಿತು. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ 

ವಚನ ಸ್ಥಾಕನೇ ಹೊರತು ಬಹುವಚನ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡುವುದೇ? ಲೋಕೈ ಕನಾಥನಾಜ 

ಶ್ರಿ ಸರವತಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಮಸ್ಸಾಮಿ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳು 

ಹೃದಯೂಾಂತ1ಕರಣ ಜನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಜೋಧಿಸತಕ್ಕ "'ಕರಣಜಸ್ಯೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ 

ಸಂತೋಧಿಸತಕ್ಕ ನಚಗಳನ್ನು ಯತಿಗಳು ಮುನಿಗಳು ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ನನಿಸಿಕೊಳ್ಳು 

ನವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜನಗಳ: ಸಂಚೋಧಿಸುತ್ತಿರುವುಡರಿಂದ ಸೊನ್ನೆ ನಿಸರ್ಗಗಳಿಗೆ 

ದಿಕ್ಕು ಶೋಚದಂಜಾಯಿತ್ತು 



ಸಗ 

ಸಾ ಮಿಯ, ಒಟ್ಟಿನಲಿ ನೆಮ್ಮಗಳ ಕಷ್ಟ ವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೊಣ 

ಸೋಹಂ “ತ್ರತ್ಯರ ದುಷಾ ರ್ಥಪಾಲಾಯಿತು. ಸನ್ಯಾಸಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಿಂದುವಾ 
ಸಾನು ತಳ್ಳಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎನ್ನು ವ ಬಹು ವಾಚಕದಿಂದ ನಿಜಸ್ವಾ 

ಯಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾಜ ತ್ಮು ಆಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ಅಕ 

ಕಾರ ಪಡತಕ್ಕ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಹವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿಜಗುರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕೆ 

ಯನ್ನೇ ಅರಿಯರಂಶಾಯಿತು. 

ಎಲ್ಫೈ ತ್ರೀಹರಿಯೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ಮು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲನಃ 
ನನ್ಮುನ್ನು (ಬಿಂಡು-ವಿಸರ್ಗ) ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರೇ ಹೊರತು ನಿನ್ನ ಪಃ 
ನನ್ನು ಸೇರಿಸತಕ್ಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೇ ಇಲ್ಲವಾಯಿತು.-ಎಂಬ.ದಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸ£ 

ಅಕರುಣಾಳುವಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಆಗ ಸಂಕ್ಸಿಸಿ- ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಟವನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆಸ 

ನಿಮ್ಮ ಫಿಜಸ್ಸಿತಿಗೆ ಎಂದೂ ಕುಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಂಸಮಂತ್ರ ಕೂನಿಯಾನ ನಿನ್ನಃ 

ಬಾಧಿಸಿದರೂ ಸಹಾ ವಾಯುಡೇವರು ಅಂತರಂಗಡಲ್ಲಿ ಕಾನಾಡುತ ಕಶ ಇರುವ 
ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅರಿಯುವರು. ನಿನ್ನೊ ಶಕೆ ನಾನೂ ಯಾವಾಗ 

ಇದ್ದೇ ಇರುವೆನು. ನೀನು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಿಳಿಯಲಾರೆ, ಚಿಂತೆಣಲ್ಲ. ಇದ 
ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವು ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಯೂ ಇರತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುವುದು. ಆ ಉಪಾ! 
ವನ್ನು ತಿಳಿನುನೆನು ಆ ಮಾರ್ಗವಿದೆ ಈಗ ಬೇರೆಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ, ಜಗೆತ್ತಿನಲ್ಲಿರತ 

ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಬೇರೂರಿರುವುಡರಿಂದ ಈ ಕಲಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಮಗಃ 
ನ್ಯೃಸನನಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನತಾರವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೂ, ವಾಂ 
ಜೀವರು ಬಡರಿಕಾಶ್ರಮ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಕರಿಉಾಲದಕ್ರ ಮವು ಬಡಲಾಖಿ, 

ಲಾಗ.ವುದಿಲ್ಲ,. ಯಾರು ಹೇಗಾದರೂ ಇರಲಿ, ಯಾವುದು ಹೇಗಾದರೂ ಇರ! 
ನೀವುಗಳು ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ನಿಮಗೆ ಚ್ಯುತಿಯಿಲ್ಲನಾಗುವುಃ 
ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಡಿಗಳೂ ಎಲ್ಲೂ ದೇವತೆಗಳೂ ಅನುಸರಿಸಿರುವರು. 
ಮಾರ್ಗವನ್ನೆ 3 ಮದಾನಂದತೀರ್ಥರೂ ಅನುಸರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪಾರಂನಕ್ಯಡಲ್ಲಿರತ 
ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ರುವುದರಿಂದಲೂ, ಆ ಮಾರ್ಗ 
ನೀವೂ ಇದ್ದೇ ಇರುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದಾಗಿಣಿ. ನಿಡಗೈಯನ್ನಿ ಬೀಗದ ಳ್ಳ ಹಿಡಿ! 
ಕೊಂಡು ಎನ್ಟಿಯೋ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಹಡುಕುವನರಂಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೀರಿ. "ಇಗೊ(ನೋ!। 
ದಾಸೋಹಂ? «ದಾಸೋಹಂ? ದಾಸೋಹಂ” ಎಂಬ “ಮಂತ ತ್ರವನ್ನು ಯಾ 
ಜನಿಸುವರೋ ಅವರ ದ್ವಾರಾ ನೀವೂ, ನಿನ್ನ ದ್ವಾರ ಭಜಿಸುವವರೂ ನನ್ನ 

ಸೇರಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವುದು. ಸೋಹಂ" ಹ ದೈತ್ಯರ ಪಾಲಾಯಿತು 

ಚಿಂತಯ.ಸ್ನೆ, ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜೆ ದಕಾರ ಒಂದು ಸೇರಿಜರೆ “ದಾಸೋಹಂ” ೬ 

ಅದರ ತಂಟಿಗೆ ದೈತ್ಯರು ಬರೆದಂತಾಗುವುದು, ಈ ದಕಾರವೂ ಸಹ ಓಂಕಾಃ 

ಎಂಟು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಥಿನ್ನಿಂದ (ಬಿಂಡುನಿನಿಂಣ)ರೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ 
ರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈಶನಾಗಿ ಹೈಜಯಸಾಂತರ್ನಿಿಯಾಣ ನಃ 



೫೪೫ 

»ಸನೆಂದು ಯಾವ ಭಕ್ತನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವನೋ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ 

ಹ ತಲೆ ಎತ್ತಲಾರವು. ಯಾವ ಭಕ್ತನು ಗುರೂನದಿಷ್ನನಾದ ನನ್ನೆ ದೊಂದು 

1ವಡ್ರೂಸವನ್ನು ತನ್ನ ಹೃತ್ಯಮಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವ ಕ್ರಿಯಾದಿಕರಣ 

ನ್ನು ನನ್ನ ಚರಣಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ವರ್ಜಿತನಾಗಿ 

ಸಹಾಸೋಹಂ ತವದಾಸೋಹಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತನಾಗುವನೋ 
ಸಷೇ ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯನು. ಅಂತಹವನನ್ನು ಒಡಗೂಡಿ ನೀನೂ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಲು 

ರ್ಶನಾಗುವಿ, ನೀನಿಲ್ಲಸೆ ಕ್ಷಣವಾದರೂ ಪ್ರನಂಚ ನಡೆಯಲಾರದು. 

ಇನ್ನು ವಿಸರ್ಗವನ್ನು ಒಂಡು ರೂಪದಿಂದ ನಿನ್ನೊ ಡನೆ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 

ಸಜೆ ನನು ಎಂಜು “ನ ಲಿ ಆಅನತನಾಗಷೆ ನನ್ನ ಕ್ಸ ಪಾಡೃಷ್ಟಿ ಗೆ ಕಾರಣನಾಗ 

ಇರನು. ದಾಸೋಹಂ ಎಂದಲ್ಲಜಿ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಬ್ ಆದ್ದರಿಂದ 

ಕೋಹಂ ಹಂಸ ಸ್ವಾಹಾ” ಎಂಬ ಮಂತ್ರವು ಮಾನಸಿಕ ತಪಸ್ಸಾಗಿಯೂ 
ನಾಸೋಹಂ'' ವಾಚಕ ತನಸ್ಸಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕರಣಭಾವವು ಏಕವಾಗಿ ಹೃದಯಾಂ 

ರ್ನರ್ಕಿಯಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನಾಯಕ ವಾಗಿರುವುದು, 

« ದಾಸೋಹಂ * ಎಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಆನಂದದಿಂಡ ಪರ್ತನ 

ತಾಡುನನನೆ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಣೆಯೇ ಇಲ್ಲವು. ಹೆಚ್ಚಿ (ಕೆ, ಸೊನ್ನೆ ಯೇ, ನಿನ್ನ ನ್ನು 

ಬಂದುಮಾಡಿ ತನ್ನ ಭಾವವನ್ನು ನನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಿಸತಕ್ಕವಕ ನೇತ ದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ei 

ಇಶ್ರುವಾಗಿ ಸುರಿದು ಹೋಗಿವಿ, ಇದೆ ನಿನಗೆ ಮಾರ್ಗವು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದು, 

ಜು ಗುರೂಪದೇಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಯದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿಯುಂಬಾಗ 

ಇರದಾದ್ದರಿಂಡ ಇನ್ನು ಮುಂಜಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ೪೬ ಉದ್ದಾರ 

ತಾಡತಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ನಾರದರು ಅವಕರಿಸುವರು. ಅವರ ಉಸನಡೀಶಪ್ಸ್ಯಾರಾ 
ಸನ್ಯಾರ್ಥಗಳು ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವುವು. 

ಈ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪಾಪಾತ್ರರಾಗಿ ಡೇನಮುಧಿಗಳಾದ ನಾರದರು 

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುರಂಡರದಾಸರೆಂಬ ಅಭಿಧಾನದಿಂದ ಅವತರಿಸಿ ಪ್ರಹ್ಲಾಡಾವಶಾರ 

ಇದ ವ್ಯಾಸಮುಥಿಗಳಿಂಡ ದಾಸದೀಶಕ್ಷಾವಹಿಸಿ “ಪುರಂದರನಿಕಲ” ನೆಂಬ ಭಗವ 

ನವನ್ನು ಹೃತ್ಯ ಮಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಹಿ ಸದಾ ಪರಮಾ 

ನಮುಂಜಿ « ಫವದಾಸೋಹಂ'” « ತವಡಾಸೋಹಂ?' ಎಂದು ಸ್ಸು ತಿಸುವಾಗ್ಗೆ 

ಇನ್ನ್ಪೆಯು ಮುಂದೆ ನಿಂತು, ಭಗ ನ್ಫಾಡಾರನಿಂಡವನ್ನು ಸೇವಿಸತೊಡಗಿ ಶಿಷ್ಯ 

ಇರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ತಾನೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಕರಗತ 

ಇಗುವ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿ, ಹರಿವಾಯುಗುರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆವರ ತಕುಗ್ರ ಹಳೆ, 

ಇಶ್ರವಾಯಿತು. 
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ಹೀಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಯು ಶಕ್ಷರಂಇಸಿಗಳಿಗೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾನುದಾಯಿತು 

ಉಭಯಪಕ್ಷೆಗಲ್ಲೂ “ಕಾನು ವಿಕಾರರಹಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು, ಅಕ್ಷರಗಳು 

ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವಿಕಾರ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದರೂ ಶಾನು ವಿಕಾರ ಹೊಂದದಾಯಿತು ಸಂಖ್ಯೆ 
ಗಳಾಡರೊ। ಈ ಸೊನ್ನೆ ಯಸಹನಾಸದಿಂದ ಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದು ತಾವೂ ವಿಕಾರ 
ರಹಿತವ ದವು, 

ಈ ರೀತಿ ಸೊನ್ನೆಯ ಚರಿಕ್ರೆಯನ್ನು ದೇವತೆಗಳೂ ಸಹ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುಶ್ತಾ 

ಆಜರ ಸೌಂಗರ್ಯಾಕ py ಫೋ ಅನೇಕರು ಇಡರ ಆಕ್ಸ ತಿಯನ್ನು ಹೊಂಜಲು 

ಇಸೇಕ್ಷಿಸಿರರು. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಭೂವಿ.ಗಳು ಅದರಂತೆ 'ದುಂಡು "ಅಕೃತಿಯನ್ನು 
ಹೊಂದಿದರು, ಕವಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ವರ್ಣನೆಗೆ ವರ್ತುಳಾಕೃ ಕಿಗಳು ಜೊರೆತವು, 

ಸೊನ್ನೆಯು ಒಂಜೀ ಸರ್ವತ್ರ ಮಾನ್ಯಮಾದರೂ, ಅದು ಒಂಡೇ ಇದ್ದರೆ ತನ್ನ 

ರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದೀ ಹೊರತು, ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ 

ನಡಿಸು ದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಫ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಕಲ ಚರಾಚರ ಪ್ರುನಂಚವನು 
ತನ್ನೆ ಛಿ ಲಯಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ತಶ್ಪಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಅವ್ಯಕ್ತ 
ಗೊಳಿಸಿ ಏಕೋಹಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಸಾಮುಥೇಯದಿಂದಿರುವಾಗ ಅವನ ಮಹಿಪಯು 

ಹೇಗೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅಕ್ಷರಗಳೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೂ ಲಯದಲ್ಲಿ 
ಲಯಿಸಿದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚತಿಯೊಂದಲ್ಲಡೆ ಮತ್ತೆ (ನೂ ಫೋರಲಾರದು ಹೀಗೆ ಓಂಕಾ 
ರಾಶ್ರ ಯನಾಗಿ ಸೊನ್ನೆ ಯ ಮಹತ್ಯಾರ್ಯದಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸೊನ್ನೆ ಯ ಫಾನ.ಥ್ರೇಯ 

ಗಳಪ್ಲೊಂದಾಗ ಬಿಂಬ ಎನ್ನುವ ನಾನುಥೇಯ ಧಗಿಸಿ ಸಕಲ ಚರಾಚರಕ್ಕೂ ಬಿಂಬ 

ನಾಗಿದ್ದೂ ಸರ್ವರ ಜೈದಯ ವಾಸಿಯೂ ಆಗಿ ಆಯಾ ಜೇನರಧಿಕಾರಾನುಸಾರ 
ಅನರವರ ಉಪಾಸನೆಯನ್ಸಿ ತ್ಲು ಆಯಾಯ ಜೀವರಿಗೆ ಗಳನ ನ್ರದನಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ 

ಮಹಾಪ್ರಳೆಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ. ಅಯಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ಮನಾಗಿದ್ದು ತನ್ನೊ 
ಳಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶೂನ್ಯ ನಾಮಕನಾಗಿ ಸ ೃಸ್ಟಿಕಾಲಡಲ್ಲಿ ಅಭಿನ್ಯಕ 
ಹಾಗುವನು, 

— ಓಂ ತತ ಸತ್ ಎ. 

ಸೊನ್ನೆ ತತ್ವ ದ ಸಾರಾಂಶ 

ಈ ಸೊನ್ನೆಯ ತಣ್ಯವು ಪಾ ್ರಿಜ್ಞಪೃಪ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿಚಿಪರಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ 

ಪರನಾಗಿರುವುಡ' *ಹೇಗೆಂದಳೆ-ಸೊನ್ನೆ, ಯು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರ ಪೃಕಿಬಿಂಬನಾದ ಜೀವನ್ರ' 

ನೆನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೂ ವಿಕಾಕರಹಿತಗಳಾದ ನವವಿಥ ಭಕ್ತಿ He ವರ್ಣಗಳೇ ಪ್ರಕೃತಿ 

ಸಂಬಂಧನಾದ ವಿಕಾರಗಳು, ಜೀವನು ಪ್ರಕ್ಸಕಿಸಂಬಂಧದಿಂದ ವಿಕಾರಕ್ಟೊಳಗಾಗು 

ವನೇ ಹೊರತು, ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲವು, ನೆನ್ನೆಯ ಒಂದೀ ಹೇಗೆ 
ಉಜಚಾ ರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಜೀವನೂಸಹ ಗೋಚರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಲ್ಲ, 

ಸೊನ್ನೆ " ನಂದರ ಜೀವರಿಗೆ ಪ್ರ ಕ್ಸ ಕಿಯಿಂಶುತ್ಸ ಸ್ನವಾಜ ಶರೀರ ಸಂಬಂ 
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ಉಂಟಾಗುವುದು, ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳೂ ಲಯವಾಜರೂ “ದಾಸೋಹಂ? 
ನದು ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪಜೀಹವು ನಿತ್ಯವಣಗಿರು 
ಸೊನ್ನೆ ಗೆ ವಿಕಾಕನಾಗಡ ಸ್ವರೂಸ, ಸೊನ್ನೆ ಗೆ ಕಃ ಬಿಂಬ; ಜೀಮ್ಪುಗೆ 
ಾತ್ಮಸೇ ಬಿಂಬ, “ಕನದಾಸೆ ಸೋಹಂ? ಇ ಅಹಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಇರು 
* ಹಂ ಎಂದಕೆ ನಾನು ಎಂದರ್ಥವಾಗುವುದು ಚತು ಎಂಬ ವಸ್ತು ಸು 
ವುಡು? ನಾನು ಎಂಬುದು ಶರೀರವಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಬುದು 
ನಿರಬಹುಹು ಎ೦ದರೆ ಜೀವರು ಅಸ್ವತಂತ್ರ ನಾಗಿ ಲಿಂಗಣೇಹದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡು 
ಧೀಕಹಾಗಿರುನನು. ಹಾಗಾಪಕೆ "ನಾನು ಎಂಬುದು ಯಾವ್ರಜು? ಯೋಚಿಸಿ 
ಡಿದಕೆ ನಾನು ಎಂಬುದು ನ ನಸ್ಸಿನ ಸ ಪ್ರಭೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅಹಂಕಾರತಶ್ರ 
| ಉತ್ತ ಕೃ ವಾಗಿ ರಿಜವಾಜ ಸಾನು ಎಂಬ ವಸ್ತುವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಎಂಬ ಪರಮತ. 
ಎಂಬಿ ನೋಡೇನೆಂದು ಲಿಂಗಡೀಹದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾ ಬದ ನಾದ ಜೀವನನ್ನು 

ನಸ್ಸು ಪ್ರ ಕ್ಸಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದು ಅನಿಳ್ಯ ನಾಡ ಪ ಗ್ರಕೃತಿ ವಸ್ತುಗಳ 

ಭವ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜು ಎಂಬ ನೋಹವನ್ನು ೦ಟುವತಾಡಿ "ಜೀವ 

೬ ಸುಖದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಲು ಇರುವ ಅಣೆಂಭಾವನೇ ಕರ್ಮರಾಸಿಯಾ 
ಡು. ಈ ಅಹಂಭಾವವನ್ನು ಬುದಿ ಯ ನಶಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಬುದಿ ಯು ಚಿತ್ರೃಪ್ರ ಸಾದ 

ಕೆ ನಾನು ನಂಬ ಕರ್ತ್ಸತ್ವ ನೀನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗಖತ್ಸರಪನ್ಟಾಗಿ ಮಾಡು 

ು. ಅಗ ಶ್ರೀಹರಿ ಗು ಪ್ರಸಾದ ಲಟ  ಜ್ಞ್ಯಾನದಿ ದ ಸರ್ವಥಿಯಾವ.ಕನು ನಿನು 

ಸಲ್ಪನೆಂದು ಅಹಂಕಾರವು ತಲೆ ತಗ್ಗಿ ಸಃ ವುಡು, ಅಗ ಜಾನು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಾ 
(ಗಳೇಬೇಕು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯ ವಹೆರಿಸಬೇಕು? ನಾನು ಎಂಬುದು ಡೇವರ. 

1ಕೆಗಳಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗನಲ್ಲ-ನೋಕ್ಷಪಲ್ಞ -ರಾಜನಲ್ಲ. ಒಂಡು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೈ*ಂ3್ರ 
ಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ಕಕ್ಷಿ ಉಳ್ಳುದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲನೂ ನೀನೇ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೀನೇ, ಎಲ್ಲವೂ 
| ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ನಾನು ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಈ ಬಂಧ ಮೊಃಕ್ಷಾದಿಗಳು 
ರಿಗೆ? ಸಾನು ಎಂಬುದು ನಿತೃವಂಪಡ್ಗು ಆಡರೂ ಈಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೀನು ಎಂದ. 

ರಿಂಜ ನನಗೆ ಚಲನಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲನಿನ್ನ ಬೇಕಾಯಿತು, ಚಲನಾದಿಗಳು ಇಬ್ಬ 

ಸಕಿ ಸಾನು ಜಡನಲ್ಲ ಚೀತಕ. ಚಲನಾದಿಗಳು ಇದೆ ಎಂಡಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ) ಕಲ್ಪಿತ 

ಸಿತು, ಸ್ಪತಂತ್ರವಿಲ್ಲನೆ೦ಡರೆ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಗಳು ನಿನಗೆ ಉಂಟಾಗ ಬೇಕಾಯಿತು 
1 ನಿತ್ಯಮುಕ್ತ ನಿನಗೆ ಬಂಥಮೋಕ್ಷಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ಪತಂತ್ರವಿಲ್ಲಟ್ಟರಿಂಡಲೂ, 
“ಕ್ಕೂ ನೀಟು ಥಿಯಾಮಕನಾದ್ದರಿಂದಲೂ ನಾನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲ 

ಸುತು. ಹಾನು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬರಜೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನೀನು, ನೀತ ನಾನ. 

ಜೂ ಒಂದೆ! ಎಂಬ ಭ್ರಾ ಮಕಕ್ಳೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು, ಅಡಕೆ .ಮೋಟಿಸುತ್ತಾ 

(ಚರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುವೆ, ನಾನು ಎಂಬ ಜೀವವಾಗಲಿ, ನಾನ, ಅನ್ಯ 
ಕ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇರತಕ್ಕ ನಿಶ್ಯವಸ್ತು ಆದರೆ ಸ್ರಸಂಚ ವ್ಯವಹಾರದ ಏಂದು 

ತ್ರ ನೀನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಕ ~ Sont#oh ಓಡ್ಯಾಡುನೆನು. ಹಾನಿ ಎಂಬು 
ಸ್ನ ಅ ಬಿಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೃಪಹೆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನು.. ಅದ್ದರಿಂಸ ನನಗೆ ಯಾವ 
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ಕಾಲಕ್ಕೂ ಚ್ಯುತಿಯಿಲ್ಲ. ಅದಾವುಜಿಂದಕೆ ಸಕಲ ಚರಾಚರ ಪ್ರಸಂಚಕ್ಕೂ ಪರಾ 
ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ನೀನು ಈಕನಷ್ಟೆ. ಇಂಥ ಈಶನಾದ ಫಿನಗೆ ನಾನು ಜಾಸನಾಗುನೆ 

ನಾನು ಈಶಸಾಗಲಾರಿನು, ನೀನೇ ಈಶನಾದ್ದರಿಂದಲೂ, ನಿನಗೆ ಶರೀರನಿ 
ರಿಂದಲೂ ನೀನು ದಾಸನಾಗಲಾಕಿ, ಈಗ ನೀನಿಲ್ಲಜೆ ನಾನಿರಲಾರೆ - ನಾನಿ 
ನೀನಿರಲಾರೆ. ಈಶನಿಲ್ಲಡಿ ದಾಸನಿಲ್ಲ-ದಾಸನಿಲ್ಲಡಿ ಈಶತ್ವ ಬರಲಾರಣು, ನ 

ಎಂಬುಸು ಫಿನ್ನ ಡಾಸನೆಂಬುಚರಲ್ಲಿ ನೃವಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ನನ್ನದು ಎಂಬ ನಸ್ತುವಿ 

ನೀನೇ ಆಗಿರುವಿ. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಇಜೀ ನನಗಿರತಕ್ಕ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಇ 
ಮಿಳ್ಸಾದ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣ-ಶಿಕ್ಷಣ -ಸ್ವತಂತ್ರನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದು, ಆದ್ದರಿಂಡ ನನ್ನ ಅಂಗತ 
ಸಾದ ಪರವತಾತ್ಮನೇ, ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಈಶನೇ ಅಹಂ ನಾನು. ತನ ನಿನ್ನ ದಾಸದ 

hid ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಶ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ತತ್ವವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ 

ಎಂಬ ಅಹಂ ನುಮುಜಾರಗಳು ಅಭಿಮಾನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿ 
ಬಂಧೆಕನಾಗುವುಡು. ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಎಂಬ ಜೀಪನು ಇನ್ನ ದಾಸನೆಂದು ನನ್ನ 

ಎಂಬ ನಸ್ತು ನೀಫಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂಡು ನನ್ನ ಬಿಂಬನಿಗೆ ಬಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಾಗಿಯ 

ವ್ಯವಹರಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಇಬೇ ಪೋಕ್ಷನಾರ್ಗವಾಗುವುದು. ಚತುರ್ವೇದ ನೇಹಾ 
ಸಟ" ಶಾಸಾ ಶ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದರೆ ಕಿಳಿಯಜೇಕಾದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ತತ್ವ ನೆಂಡುತೊ 

ವುಡು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಏರ್ನಟ್ಠಿ ಬರುವುವು, ಅದರೆ ಸದ್ದು ರುಗಳ ಅತುಗ್ರ ಹವಾ 

ಕ ಜಾ ನ ದಾರ್ಥ ಕ್ರಿವಾಗುವುದು. "ಮುಹನೀಯರಾದ ಅನಕೋಿ ಶ್ಲಿಗಳು ಜಾನಯ 

ಭಕ್ತಿ ಗಣಿಯೇ ಯೋಗ್ಯಜಿ ವನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ದಾಸರುಗಳ ನರಂಪರಾ ಬೆಳೆಯ 

ಅವಕಾಶವಾಯಿತು. ಬರೇಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರ ಶ್ರಮಿಸಿ ಜ್ಞಾ ನೆ ಸಂಪಾದಿಸಿಡ 

ಸರಿಯಾದ ದಾಸದೀಕ್ಷಾ ಗುಶೂನಜೇಶದಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾತ್ಯಕವಾಗೆ ಫಲಕೊಡಲಾರ 
ನಿಷ್ಠಾ ನಿನಾಹಾಯ ಧನಂ ಮದಾಯ ಶಕ್ತಿಃ ಪರಪೀಡನಾಯ ಎಂಬಂತೆ ಆಗುವು 

ಡೇಶ ಕಾಲಾಫಸ್ಥೆಗೆ ಒಳನಟ್ಟು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜೀವರು ಉದ್ಭತರಾಗ 
ಆಯಾಯ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನಿಸರಿಸಿ 'ಶೀಮನ್ಮಧ್ವಶಾಸ್ರ ಸಾರತತ್ತ ನನ್ನು ಸು 

ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ಅನುಷಾ ನಮಾಡಲು ದಾಸದಿಕ್ಷಾಪದ್ದ ತಿಯನ್ನು ತೋರಿ i 

ಹರಂಸರಾಸಾಧನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಾದರು; ಸದ್ಗುರೂಪಜೀಶ ದ್ವಾರಾ ಲಭಿ 

ಜ್ಞಾನಸಾಧನವೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಮಿ ಮಪುಸ್ಸಾ ನಿಯಾದ dada ಮಃ 

ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ತೀಿವಾಸಕ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಮಾಡುಡರಿಂದ ಭ 
ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಟ ರು. 

“ ಸಾಟಔಿಯುಂಟೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಾಸಕೂಟದ ನೇಳಕೆ? » 

ಇಶ್ಯಾದಿ ಸ್ಪೋತ್ರ ಮಾಡಿ ದಾಸವೃಂಡವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರುವಕು 

ಇತಿ ಹರಿಣಾಸ ಬಾಸ ಬಸ ಸೇನ 

ಮ್ಮ ನಿವ 

ಓಂತತ್ಸ ತ್ ಈ; 



ಅರ್ಥ ಕೋಶ 

ಅಕಳಂಕ-ಜೋಷನಿಲ್ಲದ 

ಅಕುಔಲ--ನೋಸವಿಲ್ಲದ, ನಕ್ರ ವಲ್ಲದ 

ಅಘ ಪೂನ 

ಅಚಲ-ಜೆಟ್ಟಿ; ಅಲ್ಲಾಡದಿರುವ 
ಅಜ-ಹುಚ್ಟಿಲ್ಲದನನು; ವಸ್ಸು; ಬ್ರಹ್ಮ 

ಅಜಪಿತ-ಬ್ರಹ್ಮನ ತಂಜಿ ಏಷ್ಟು 

ಅಜ್ಜಾ ತೆಜತಿಳಿಯೆದ 

ಅಡಿ ಪಾದೆ; ಬುಡ 

ಅಡಿಡಾನಕಿ-ಸಾಡನದ್ಮ 

ಜಣಿಯಾಗಿ=ಸಿದ ನಾಗಿ 

ಅದ್ರಿಎಜೆಟ್ಟ 
ಅನಲ ಬೆಂಕಿ 

ಅನಲಾಕ್ಷ ಬೆಂಕಿಯ ಕಣ್ಣಿ ಕವ 

ರುದ್ರದೇವ 

ಅನಲಾಕ್ಷಪೈರಿ--ರುಪ್ರನವೈಶರಿ- ಮನ್ಮಥ 

ಅನೆನರಳೆ ಎ ಯಾವಾಗಲೂ 

ಅನಿಮಿತ್ತ-ಕಾರಣವಿಲ್ಲಡೆ 

ಅನೆಂಗ-.ನುನ್ಮಥ 

ಅನೆಂಗಜನಕೆ-ಮಹಾನಿಷು 

ಅಪ'-ನೀರು 

ಅಪ್ರಾಸ್ಯ-ಎಟುಕದಿರುವ 

ಅಬ್ಬ ವಬ್ರಹ್ಮಜೀವ 

ಅಬ್ದ ರ್ನ 

ಅಮರಸಕಿದೇವತೆಗಳೊಡೆಯ-ಇಂದ್ರ 

ಅರಿಸಡೃರ್ಗ--ಕನು ಕ್ರೋಧ ಜೋಬ 

ನೋಹ ಮಡ ಮತ್ಸರ 

ಅಲನಬೋದಧ-ಾ ಪೂರ್ಣ ಜೋಧ- 

ಅನೆಂದತೀರ್ಥ 

ಅಎಸ್ಲಾತ್ರಯ--ಜಾಗ್ರ ೫೯ ಸ್ವಪ್ಪ 

ಸುಷ.ದ್ಲಿ 

ಅಷ್ಟ ವಿಟಪಿ- ಎಂಟು ಪಕ್ಷಿಗ ಹ... 

ಎಂಟು ವಾದಗಳು 

ಅಷ್ಟಕರ್ತೃ ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟಿ ಸಿತಿ ಲಯೆ 
py ಛೆ ಯ) 

ನಿಯಮನ ಜ್ಞಾ ಫ ಆಜ್ಞಾ ಫೆ ಬಂಧ 

ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ 

ಅಸು= ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣಡೇವ 

ಅಸುರ-ರಾಕ್ಷಸ 

ಅಹಿ ನಹಾವು 

ಅಆಹಿಪ-ಶೇಷಡೇವ 

ಅಳವುಎಅಳತೆ-ಶಕ್ತಿ 

ಅಳಿಐದುಂಬಿ; ಜಾಶಹೊಂದು 

ಅಕ್ಷರ-ನಾಶನಿಲ್ಲದೆ; ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ 

ಅಂಗಜಮನ್ಮಥ 

ಅಂಗಜನಿತ= ಮನ್ಮಥನ ತಂದೆ ಮಕಾ 
ವಿಜು 

ಅಂಗುಳ್ಳುಎಉಂಗುರ 

ಅಂಗುಪ್ಸ ಹೆಬ್ಬೆರಳು 

ಅಂತಕ= ಯನು) 

ಅಂಬರ ಆಕಾಶ 

ಅಂಬುಜ ಕಮಲ 

ಅಂಭ)ಡೀಡೇವಿಎ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಟೇನಿ 

ಆಣಕಿ ಅಟ್ಟಣೆ 

ಅಖಹಾಶ್ಮ-ವಚ್ರದಂತಿರುವವರು-- 

ವಾಯು:ಡೇವರು ವಚ್ರಜೇಹಿ 

ಲಗಸಜಾಅಕಾಶ 

ಆಗಾಮಿನಾಮೂರುವಿಧ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಆಗಾಮಿ ಸಂಚಿತ 
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5 ರವರು 

ಅಕೆ ಇ ಬಬುವಿಷ್ಯ ಇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ 

ಡೀವಿ 

ಸಹಿತ ಬ, ಎ ದಾರ (ಹೆಂಡತಿ) ಪುತ್ರ 

ಎ.ಶ್ರು ವಿತ್ತ (ಧನ) ಎಂಬ 
ಮೊರೆ: ಬಗೆಯ ನೋಹ 
ಗಳು 

ಟ್ ಯು ಇಂದ್ರನೆ ಪಟ್ಟದ 

ಶುಡುಕೆ 

ನಕ್ಷತ್ರಸಹುೂಹ 
ನಧಿ. ಸಮುದ್ರ 

ಬಸವಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ತಿರುಪತಿಯ 
ಬಿಟ 

84 
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1 ¥ 

೫ ಬ ಗನ. ಖುಜುಗಣವೆಂಬ 

AAAS 

ವಿಶಿಸ್ಸ ಜೇನಶಾನರ್ಗದ್ದ್ 
ಶ್ರೇಷ್ಟ್ರ-ಮಾಯುಜೀನರು 

ಏಕ್ ಪಂಚಾಶಕ'ವರ್ಣ-- ಐನತ್ನೊ! 

ಅಣ್ಷಿರೆ! 

ಏಕೊೋ(ನವಿಂಶಕಿಎಹಕ್ಕೊಂಭತ್ತು 

ಒಡಲು= ದೇಹ 

ಹಷಭೀಕ= ಚಂಡು 

ಓಷಧೀಶಧರಎಚಂಡುಶೇಖರ- ರುದ್ರ 

ಜೀವರು 

ಕಟಕ ಸೇನೆ-ಸಮೂಹ 

ಕ್ರಟಿ-ಸೊಂಟಿ 

ಕಡಹ ಮರೆ 

ಕಪಾಲಿ ರುದ್ರದೇವರು 

ಕಮಶ- ಕೂರ್ಮ; ಅನೆ 

ಕರಿಗೊರಳ-.1) ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು (ವಿಷ 
ಳ್ರವ ರುಚ್ರಡೆೇಷರು 

2) ಆನೆಯ ಮಃಖದವ-- 
ನಿಸಾಯ 

ಕಲ್ಕಡ್ರುಮ- (ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ) 
ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡುದನ್ನು ಶಕ್ಷ 

ನೀಡುವ ಮಠ 

ಕಲುಷ ಕ್ರಿಯೆಎಕೆಟ್ಟಕೆಲಸ 

ಕವಾಟ ಬಾಗಿಲು 

ಕಾವಿಡು-ಕತಪಾಡು 

ಕಾಯಣಜನಿತಎ ಮನ್ಮಥನತಂಜಿ- ನಿಸು 

ಕಾಲ ಯಮ 

ಕಾವಳ- ಕತ್ತಲು 
ಕಾಶ್ಯಪಿಎಭೂಸಿ 

ಕಾಂಚನವಿವಾನಚೆನ್ನದ ಗೋಪುರ 
ಕೇಶ ಕನಿ 

ಕುಟಿಬಮಕ ಎವಕ್ರನಾದ ಸುನೆಸ್ಸು 
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ಕುಲಿಶ-ಿನಜ್ರಾಯುಧ 

ಕವಲಯ- ಭೂಮಿ 

ಕುಕ್ಷಿ ಹೊಟ್ಟಿ 

ಕುಂಜರ ಅಸೆ 

ಕುಂಜರಪುರ-ಹಸ್ತಿ ನಾವತಿಪಟ್ಟಣ 

ಕುಂಭಿಣಿಎ ಭೂಮಿ 

ಕೂಸೆ ಬಾವಿ 

ಕೇಸರಿಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇಸರಿ ಎಂಬ ಕಹಿಯ 
ಪಕ್ಷಿ ಅಂಜಸಾಡೇವಿ 

ಕಂದರ್ಹ-.ಮನ್ಮಥ 

ಕಂಡರ್ಪಹರ--ಮನ್ಮಥಧ್ಯ್ಯಂಸಕ- ರುದ್ರ 

ಕಂಬುಕಂಠ--ಶಂಖದಂತಿರುವ ಕುತ್ತಿಗೆ 

ಕೊಂಡೆನೂಾತು- ಚಾಡಿಯಮಾತು 

ಖೇಶ-.ಅಳಾಶಗ್ಳ ಅಭಿಮಾನಿ-ಗಣಪತಿ 

ಖಗಪ-ಪಕ್ಷಿಗಳೊಡೆಯ-ಗರುಡ 

ಖರ್ಪಟ- ಚಿಸ್ಪ್ಟು-ಹೊರಗಿನ ಭಾಗ 

ಖುಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟಿ-.ಗುಷ್ನ 

ಖೂಳ ನೀಚ-ದುಷ್ಟ 

ಖೇಚರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವನ 

ಖೇೇಚರೆನಾರ್ಗಆಕಾಶವಮಾರ್ಗ 

ಗಜನಕ್ತ್ಯ ೪ನೆಯ ಮುಖವುಳ್ಳ 

ಗಣಸತಿ 

ಗಾತ್ರ ಡೇಹೆ 

ಗೀರ್ವಾಣವಾಜೀವಕೆ 

ಗೋರಳೆ-ಾಕಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ 

ಗ್ರಂಥಿಎಗಂಟು 

ಗ್ರಾಸ.ಅಹಾರ 

ಗ್ರೀವಾಾಕುತ್ತಿಗೆ 

ಚತುರಾಸ್ಯ್ರಎ ನಾಲ್ಕುಮುಖದ-ಬ್ರಹ 
ಜೀವರು 

ಚತುರಾಕ್ಷರಸ್ಥ ಎಪೇಂಕಟೇಶ ಎಂಬ 

ಳಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ 

ಪ್ರಸಿದ್ದ 
ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಗು 

ಚೆರಿಯ ಕೆಲಸ 

ಭನ್ನುನಕಣ್ಲು 
ಚಿತ್ತ ಜನಯ್ಯ-- ಸುನ್ಮಥನತಂದೆ-ನಿಷು 

ಚೆನ್ಮಯ-ಜ್ಞ್ವಾ ನಸೂರ್ಣ 

ಚೀತನಕೊಟ್ಟು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಗೊಳಿಸಿ- 

ಪ್ರಳಟಮಾಡಿ 

ಜರೆ-ಮುಪ್ಪು 

ಜರೆಜಾನಾಜಕೆಯಮಗ. ಜರಾಸಂಧ 

ಜಯಾಪಕಿಾಜಯಾ ಎಂಬ ಮಹಾ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಕಿ ಸಂಕರ್ಷಣ 

ಜೇವರು 

ಜಲಜಸಂಭವ- ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟಿದ 
ಬ್ರಹ್ಮೆಜೇವೆ 

ಜಾಲ ಗುಂಪು 

ಡಿಂಬ ದೇಹ 

ತಟಿಶ್-ಖುಂಚು 

ತಟಿಕ್ರೋಣಿ ಉಬ್ಬಿದ ನಿತಂಬ 

ತರಣಿ ಸಾರ್ಯ 

ಕಿರ್ಯಕ" ನಕ್ಷ 

ತ್ರಿಗುಣ ಸಾತ್ಟಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ 

ತುರು ಹಸು 

ತುರ್ಯಾಶ್ರವ, ಕೊನೆಯ ಆಶ್ರಮ... 

ಸಂನ್ಯಾಸ, 

ತುಂಗ- ಎತ್ತರವಾದ 

ತೈಜಸ ಸ್ವಪ್ಪ ವನ್ನು ಕಾಣಿಸುವ 

ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಸರು 
ಕೊಯನಾಧೀಗರು 
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ಕೋಯಜನಾಕಮಲ 

ತೋಯಜಮುಖಿ ಕಮಲದಂತೆ ಮುಖ 

ವುಳ್ಳವಳು 

ತೋಯಜಾಂಬಕ-ಕಮಲಾಕ್ಷ-ವಿಷ್ಸು 

ತ್ರ್ಯಕ್ಷೆ ಮೂನುಕಣ್ಣು ಳ್ಳ ವ-ರುಪ್ರು 

ಜೀವರು 

೨) 
ತ್ರಂಬಕ- ,) 

ತ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ 

ಶ್ರಾಹಿನಕಾಪಾಡು 

ತೃಸೆಣದಾಹ-ನೀರಡಿಕೆ 

ಜೆನುಜ ರಾಕ್ಷಸ 

ಜಶಚ್ಛದ-ಹತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು(ಕೂಡಿ 
ಕೆಲಸಮಾಡುವುದು) 

ಜಶಪ್ರಮತಿ-ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರು-ಶ್ರೀ 

ಮದ್ವಾ ಚಾರ್ಯರು 

ಜಳಾರ್ವಿಲಸಿತವಎಆರುದಳದ ಕಮಲ 

ಜಕ್ಷಾಧ್ವರ--ದಕ್ಷಯಜ್ಞ, 

ದ್ವಾಕ್ರಿಂಶಲಕ್ಷಣ--32 ಲಕ್ಷಣ ಉಳ್ಳ 
ಮಾಯುಡೇವರು 

ದೀಧಿತಿ ಕಾಂತಿ 

ದ್ವಿಜ ದೇವಕತೆ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 

ದ್ವಿಜರಾಜ--ಜೀವಕೆಗಳರಾಜ-ಇಂದ್ರ 

ಡುಗ್ದಾಜಿ ರಾಲಿನ ಸಮುದ್ರ 

ದುರಿತ ಪಾಖೆ 

ಭಾಮಶ್ರಯ--ಅನೆಂ ತಾಸನ, 

ಕ್ವೀತದ್ವೀಪ 
ವೈಕುಂಠ (ಮುಕ್ತಿಯ 
ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳು) 

ದ್ವ್ರಾಂತ-ಧ್ವಂಸ 

ಧೂರ್ಜಟಿರುದ್ರಡೇವರು 

ನಕ್ರ ಮೊಸಳೆ 

ನಗ-ಜಿಟ್ಟ 

ನಗಜೆೊಪರ್ವಶರಣಜನ ಮಗಳು ಗಿರಿಜೆ. 

ಪಾರ್ವತಿ 

ನೆಗಜಾಧವನಾಗಿರಿಜೆಯ ಪತಿ ರುದ್ರ 

ಜೀವರ: 

ನರಮೃಗಾಕಾರ--ನರಸಿಂಹಜೀವರು 

ನರಹರಿಯಕ್ಷ್ಣ ನರ-/-ಹೆರಿಯಕ್ಷ (ಸಿಂಹ) 

ಸಾನೆರಸಿಂಹ 

ನವಾರ್ಷ್ಷ-ನವಜ್ವಾರಗಳುಳ್ಳ ಮಾನವ 

ನೇಹ (ಎರೆಡು ಕಿವಿಗಳು; 

ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಗಳು; ಮಾಗಿನೆ 

ಹೊಳ್ಳೆಗಳು ಎರೆಡು; ಮುಖ; 
ಗುಜ ಉಪಸ ) 

® 
ನೆಳಿನಎಿಕನುಲ 

ನಳಿನಜ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು 

ನಳಿನಜಾಂಡ-- ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ 

ನಾಕ ಸ್ವರ್ಗ 

ನಾಕೆ(ಶ-ಸ್ವರ್ಗದೊಡೆಯ-ಇಂದ್ರ 

ಹಾಗಗಿರಿ-ಶೈ(ಷಾದ್ರಿ-ತಿರುಮಲೆ... 

ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟ 

ನಾಗರಾಜ ಗಣೇಂದ್ರ; ಶೇಷಜೀವ 

ನಾಗರಾಚಾಖ್ಯ ನಾಗರಾಜನ ಹೆಸ 

ರುಳ್ಳ-ಇಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬರಾಯ 
(ದಾಸರು) 

ನಿಕಾಯ ಸನುೂೂಹ 

ನಿಗಮ. ನೇದ 

ನಿಟಿಲನಯನ ಹಣೆಗಣ್ಣ -ರುದ್ರಜೇವ 

ನಿಟಲನೇತ್ರ-ಹಣಿಗಣ್ಣ -ರುಡ್ರುಜೀವ 

ನಿರ್ಜಕೀಶ ಜೀ ವಕೆಗಳೊಡೆಯ-'ಇಂದ್ರ 



AAAY 

ನೆಕ್ಕಾವಿಯೋಗಿನಿಎ ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ ಪುಳಿಕಎ ರೋಮಾಂಚನ 
ಎಂದೂ ನಿಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಪುಂಡರೀಕ ಶಾವಕೆ 
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಪೂರ್ನದಜೇವ-ದೈತ್ಯ 

ನಿಮ್ಮ ಹಾಭಿ-ಆಳನಾದ ಹೊಕ್ಕಳ. ಪೂವಿಲ್ಲ-ಎಹೂವಿನಬಿಲ್ಲಿನವ-ಮನ್ಯ 
ನಿತಾಚರ ರಾಕ್ಷಸ (ರಾತ್ರಿ ಸಂಚರಿಸು ಫ್ರೊಬಸುರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ವವರು) 
ಪನ್ನಗನಗ-ಶೇಷಾಚಲ (ತಿರುಮಲೆ) ೬.೬.1 

ಪಟ್ಟಿ ರೇಷ್ಮೆ ಜನು ್ರ) (ತಿರುಮಲೆ) 

ಪರ್ಣ--ಎಲೆ ಬಾ 
ಪರಮೇಷ್ಠಿ, ಪಡ-ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವ ಜಸ್ಟ ತ್ತ 

ಪವಳಿಸು- ಮಲಗು A 

ಪಕ್ಷಿವಾಹನೆ--ಗರುಡವಾಹನೆ (ವಿಷು) ಬಿರ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಹಾಳಿಪ್ರದೇಶ 
ನಯೋಜಚಾಂಡ- ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸ FS (ಭೂ: 

ಸರ್ಯಂಕ-ಮಂಚ ಚ ಸ ಶಿ 

ಪಂಕ-ಕೆಸರು ಬಿಡೌೌಜ ಇಂದ್ರ 
ಬಿಸಜನಾಶಾವಕೆ 

ಪರಾಶರಸೂನು.ಎ ವೇದವ್ಯಾಸರು 
ಸ 

ಫಾದಪಾಂಸ- ಪಾಡೆದೂಳಿ ಬುಧಜನ- ವಿದ್ವಾಂಸರು 

ಫಾಪೌಘ-ನಾಪಗಳಸಮೂಹ pg 

ಪ್ರಣತರು- ಭಕ್ತರು (ಶರಣಾದವರು) ut ಪಿ 

ಪ್ರಜಯನ-ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾತಲಿ ಇಂದ್ರನ ಸಾರಥಿ 
ಸಾಗಿಸು ಮಾತಂಗವರದಣಜಗಜವರದ 

ಪ್ರಾಕ್ಸ ತ- ಸಂಸ ಕೃತ ನಲ್ಲದ್ದ (ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯಮತಣಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯೆ ಶಿ 

ಕನ ಡ) ಸಾಧಿಸಿರುವ ಅಜ್ಜಿ ತ 

ಪ್ರಾಜನಂಚಕ- ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ಮಾರ ಮನ್ಮಥ 
ವ್ಯಾನೆ, ಉದಾನ, ಸಮಾನ ಮಾರಾರಿ=ರುದ್ರಡೇವ (ಮನ್ಮಥ 

ಪ್ರಾರಬ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞ್ಞಾನವಾದ « ರಾರಾರಿಪಿತ ರುದ್ರನ ತಂಜಿ 

ಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸನೇಜೇಕಾದ ಬ್ರಹ್ಮಣೆ। 

ಕರ್ಮ ನಖಾರಾರಿಪಿತವಂದ್ಯ = ಬ್ರಹ್ಮನಿಂ 
ಪ್ರಾಶಿಸು-ಕಿನ್ನು-ಕುಡಿ ವಂದ್ಯ--ಫ್ರೀ: 

ಹಿನಾಕಿಎರುದ್ರ ಮುಮುಕ್ಷು ಎನೋಕ್ಷಾಪೇಸ್ತಿ 

ನೀವರಜಜನ್ಸ ವಾದ ಮುಹುರ್ಮುಹುವ ಮೇಲಿಂದಮೇ 
15 
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ನೇಲುಗಿರಿಐಕಿರುಮಲೆ 

ಮಂಥ- ಕಡೆಗೋಲು 

ಮ್ಳ ಗಾಂಕಜು ಜಿಂಕೆಯಗುರುತುಳ್ಳಿ ವ- 
ಚಂದ್ರ 

ಮೃ ಗಾಂಕವೌಳಿ« ಚಂದ್ರನನ್ನು ತರೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಧಂಸಿರುವ- 

ರುದ್ರಜೀವರು 

ಯಜಕ-=ಯಜ್ಞ 

ಯರಗೋಳ-- ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥರು 
ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ 

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥ ಛ, 
ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ 

ಯೂಥನ:--ಅನೆಗಳ ಒಡೆಯು-ಸಲಗ 

ಯೋಸಿ8'ನಹೆಂಗಸು 

ಕಚ್ಚು ಎಹಗ್ಗ 

ರಿಕ್ತ ಹಸ್ತ --ಬರಿಕೈೆ 

ಕುಜಿ.ರೋಗ 

ಲಲಾಟನೇತ್ರ ಎರುದ್ರಡೇವರು 

ಲಾಕ್ಷೂಗಾರ--ಆರಗಿನ ಮನೆ 

ಲಿಂಗಡೀಹ ಎಜೀನನಿಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು 

ದೀಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 

(ಸ್ವರೂಪಜೀಹ, ಲಿಂಗ 
ಜೀಹ, ಅನಿರುದ ದೇಹ 

ಮತ್ತು ಸ್ಗೂ ಲಜೀಹ) 

ವಟಿಶತ್ರ--ಅಲದೆಲೆ 

ವನಧಿ-ಸಮುದ್ರ 

ವಸುಮತಿ ಛೂಮಿ 

ವಸುಮಕಿಯ ಸುರೆ ಭೂಜೀವಕೆ- 

ವಾಂಛಿತ-ಅಸೇಣ್ಞಿ 

ವ್ಯಷ್ಟಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 
ವ್ಯಾಧ--ಬೇಟಿಗಾರ 

ವ್ರಾತ.- ಸಮೂಹ 

ವಿಗ್ರಹ--ಯುದ್ದ 

ವಿಜಯ ರ್ಜುನ 

ವಿಜಯರಥಕೇತು- ಅರ್ಜುನನ ರಥದ 
ಬಾವುಟ 

ವಿಜಯರಥಕೇತುನಾಢ-. ಅರ್ಜುನನ 

ರಥದ ಬಾವುಟದ ಸಾಯಕ, 
ಹನುಮಂತದೇವ. 

ವಿತ್ತ ಧನ 
ವಿಧಿಷ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ 
ವೀಕಿಹೋತ್ರನಾಅಗ್ನಿದೇವ 

ವೈಶ್ರಾನರ-ಅಗ್ನಿ ದೇವ 

ವೃಂದಾರಕ--ದೇವತೆ 

ಶಕ್ರ ಎಇಂದ್ರ 

ಶತಸೂನು-ನೂರುಮಕ್ಕಳುಳ್ಳ ವರು, 

ಧೃತರಾಪ್ಟ್ರ-ಗಾಂಧಾರಿ 

ಶಕಾನಂದ-.ಬ್ರಹ್ಮಡೇನರು 

ಶರಧಿ- ಸಮ:ದ್ರ 

ಶಾರ್ವರೀಕರಾ ಚಂದ್ರ 

ಶಾರ್ವರೀಕರಧರ-- ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದವನು. 
ರುದ್ರಜೇವ 

ಶೃಗಾಲ-ನರಿ 

ಶ್ರೀಥವ-- ಲಕ್ಷ್ಮೀನತಿ (ನಾರಾಯಣ) 

ಶಿಲೋ ಅ--ಲಕ್ಷ್ಮೀರ ಮಣ 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೀಯಮ್ಮಹತಿ- ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ, 

ಮಾನುಡೇವ--ಸುಂಜರಪುರುಷ 

(ರುಡ್ರೆಜೀನರು) 
ಯವಾವಾಯುಡೇವ, 

ಮಹಕೀ- ಮಹತೀ 



XXXVI 

ವೀಹಾಧಇರಿ ನಾರದರು 

(ಪುರಂದರದಾಸರು) 

ಪ್ರೀಶಯನ-ಾಶೇಷದೇವ 

ಶೂಲಿ-ರ.ದ್ರದೇವರು 

ಶಂಜರಾಂತಕವೈರಿ--ಶಂಬರಾಸುರನ 

ವೈರಿ ಅನಿರುದ್ಧ 

ಅತನಿಗೆ ಷೈ 

ಕುದ್ರಜೇವರು 

ಸಮೀರಜನಾಯುಡೇವ 

ಸಂಗರಎ್ಯುದ 

ಸಂಶೋಹನಾಸಮೂಹ 

ಸಶಿತು-ಾನದಿ 

ಸಹಚಇತ- ತಮ್ಮ 

ಸುಮನಸ ಜೇವತೆ 

ಸೂತ್ರನಾಮುಕಡೇನ-ವಾಯುಡೇವರು 

ಸೊಲ್ಲು. ಮಾತು 

ಸಷಡೂರ್ಮಿ-ಅರುತೆಕೆಗಳು-ಹಸಿವು 

ನೀರಡಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ 

ಹೈಮವತಕಿ-ಹಿಮನಂತನ ಮಗಳು 

ಪಾರ್ವತಿ 

ಹೊಹರ. ಎ-ಪೊದರು (ಪೊಡೆ) 

ಹೊಲಬು ಪಾರಿ 

ಹೃತ್ಮಟ-ಹೃದಯವೆಂಬ ನಿಲುಗಡೆಯ 
ಸ್ಮ ಛ 

ಕ್ಷರ ಪುರುಷರು ಡೇಹೆನಾಶವುಳ್ಳ 

ವರು-ಜೀವರು 

ಅಕ್ಷರಪುರುಷ--ರಮಾಜೇವಿ 

ಕ್ಷಿಕಿ-ಭೂಮಿ 

ಕ್ರೋಣಿ ಎಭೂಮಿ, 



ಅಕ್ಷರಾನುಕೃಮಣಿಕೆ 

ಅಚಿಂತ್ಯಾದ್ಭುತ ಮಹಿಮ 

ಅನುಮ ಏನದ್ಗುತ ಮಹಿಮ 

ಅರಿಗೆ ಆರಾಗರಯ್ಯ 

ಇಂದಿರಾರಾಧ ನೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋ 

ಇನ್ಸ್ಪೆಂದಿಗೋ ನಿನ್ನ ದರುಶನ 

ಈಭಾಗ್ಯವೆ ನಿನ್ನಡೋ ನರಭೋಗಿಶಯ.ನ 

ಎಕ್ಟಪೋಗುವೆಯೊ। ಎಲೊ ಹರಿಯೆ, 

ಎಂಡು ಕಾಂಬೆನೋ ನಾನು 

ನಿಕನೇನ ಅದ್ವಿತೀಯ 

ಏನು ತೋಚದೊ ಮುಂದೇನಗತಿಯೊ! 

ಓಂಕಾರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ (ತತ್ತ್ವ್ವಸುನ್ಬಾಲಿ) 

ಓಂನನೋ ನಾರಾಯಣಾಯ 

ಕಂಡೆನಾ ಕಣ್ಣೆ ಜುರಲಿ 

ಇಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯೆ 

ಳರಿನರಹವಿಕಲ 

ಕರುಣಿಸೊ ಜಯರಾಯ 

ಕರುಣಿಸಯ್ಯ ಶ್ರೀಹಕೇ ವಿಕಲ 

ಕನ್ನಕಷ್ಟವೋ ಕೃಷ್ಣ 
ಕಸ್ಟಹಂಸೋ ಪರನೇಷ್ಟಿ ಏಿತನೇ 

ಕಾವುಜೊ। ಬಿತಲ 

ಕಂಟಿಕವ ಸರಿಹರಿಸೋ 

ಕಂಡೆ ನಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೆೊಡೆಯ 

ಗುರುಪ್ರಜ್ಞಾನಿಧಿತೀರ್ಥ 

ಗಂಗಣಥರಸ್ಮರ ಕ್ರಿವುಂಹರ 

110 

29 

102 

50 

45 

73 

49 

41 

128 
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14 
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ು೦ಜಾಕರಸಿಂಹ ಪಾಹಿ 

ಹೀವಿಂದ ನಿನ್ನಾನೆಂದದಕ್ಷಿಡೆ 

$ಗದಾದಿ ವಂದ್ಯನಿಗೆ ಶರಣು 

ಕಿಯಜಯ; ಶ್ರೀ ಪೇಂಕಟೀಶ 

ಕಿಯತಿ(ರ್ಥಗುರು 

ಸಯಶೀರ್ಥವುನಿ ನರ 

ಸಯರಾಯ ಜಯರಾಯ 

ಟೀಕಾಕ್ಸ ತ್ರಾದ ಕರುಣಾಕರ 

ಕ್ರಾಹಿತ್ರಾಹಿ ಮಂಶಾ)ಲಯ ನಿಲಯ 

ಧನ್ಯಣಾಜಿನೊ ಇಂದು 

ಥೇನಿಸೋ ಶ್ರೀಹರಿಯ 

ಥೇನಿಸೋ ಶ್ರೀಹರಿಯ ವ.ಹಿನೆ ನೀ 

ನಾಮ ಮುಚಿಯ ಧರಿಸೋ 

ನಾರಸಿಂಹ ಶ್ರೀಸಾರಸಿಂಹಾ 

ಹಾರಾಯಣ ಪರಿಪಾಹಿ 

ನನ್ನೆ ಗಾಚಲಬಾಸ 

ಪವಮಾನ ಪಾವನನುೂೂರ್ತಿ 

ಪವಮಾನ-ಪಾವನ ಜಗಜೆ (ವನ 

ಪೂಲಿಸೋ ಐಾಸರಾಯ ಗುರುವೆ 

ಪಾಲಿಸೊ! ಸರಿಪಾಲಿಸೊ! 

ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಗದಿ ಶಾ 

ಪಾಲಿಸು ಭಾರಿ" 

ಫೂನನಾ ಗುರುಪನನಸೂನ 

ಪಾಹಿ ಸಿರಿ ಉರಗಾದ್ರಿವಂಸ ವಿಕಲ 

ಪ್ರಾಜರಾಯನೆ ನಿನಗೆ ಎಣೆಯುಂಟಿ 

ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವ 

೫೫೪% 

118 

112 

108 

71 

66 

104 



೫೫೪ 

ಪ್ರಾಣಾ ನೀ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣ 

ಪಂಚರೂಪಾತ್ಮಕ ನೀನೆ 

ನಂಚರೂಪಾತ್ಮಳ ಪ್ರಪಂಚ (ಚಿಂಸಕರಣದ ಹಾಡು) 

ಬರಬಾರದಾಗಿತ್ತು ಬಂಜಿನಯ್ಯ 

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವಂಡ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮ 

ಬಂಡುಸಿಲ್ಲೊ ಶ್ರೀಹರೇ 

ಭಕತವತ್ನಲ 

ಭಕುತಿಯಾ ಬೀಡುವೆ 

ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ಸನು 

ಭಯ ಕೃಶ್ಛಯ ನಾಶನ 

ಭಾಕತೀಪತಿ ಮಾರುತಿ 

ಭುಜಗಭೂಷಣ ಕರುಣಾ 

ಮತ್ಸರಿಸುವಕಲ್ಲಿ ವತಾನ್ಯವಿರಲಿ 

ಮಂದಕೋಡ ರಾ 

ಮಾರುತಿ ಕೊಡು ಭಕುತಿ 

ವತಾರುಕಿ ಜ್ಞಾ ನ ಮೂರುತಿ 

ಮುಧಿಯುವಕೇ ಕೃಷ್ಣ 

ಯಜನವಾಗಲಿ ಹಾನು ಭಜಿಸ.ವುಡು ಎಲ್ಲ 

ರನುಯರಸಾ ರಕ್ಷಿಸೋ 

ರಕ್ಷಿಸೋ ಜಗಸ್ಟಾ ಥದಾಸ 

ರಕ್ಷಿಸೋ ಪನವತಾನ 

ರಕ್ಷಿಸೋ ಪನಮಾನ ಸಡ್ಡುರುವರ 

ವಾಕ್ ನಂಚಾಶದ್ವರಣ ವಾಚ್ಯ 

ಪೆಂಕಟಾಚಲಥಿವಾಸ 

ವೆಂಕಟೀಶತೆ ಎನಿ KR 

ಶರಣರ ಶರಣ್ಯ 

34 
122 
144 
134 
132 

52 
57 
65 

174 

34 

13 

15 

56 

32 

58 

154 

102 



XXXXi 

'ರಣಾಗತ ರಕ್ಷಕ 

(ಷಾಚಲಮಂದಿರಾ 

0509 ಪೊಕಿಯಯ್ಯಾ 

ಶೀಥರಾ ನೀನೇ ಎನ್ನೆ ಹದಯ 
ಶೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೀನರಕ್ಷಣ 

ಶಿ! ಭಾಗವತ ಮಹಿನೆ 

ಶ್ರ ವೇಣುಗೊ ಪಾಲಕೃಷ್ಣ 

1ಚ್ಚೈದಾನಂದಾತ್ಮಕ ಸರಿಪಾಹಿ 

ತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ತ್ವಚ್ಚಿತ್ತಾನುಸಾರ 

'ಪ್ರಕೋಟಿ ಮಹಾ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ೩4 

1ಲಹೊ! ನಿನ್ನವ ನೀತನೆಂಜಿನ್ನ ಟು 
0ಧುಶಯನ ವಿಕಲ ಸಃ 

ಹಸೆ ಇನ್ನೆತ್ಟಮ್ಮ pe 

ರ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ವಿಕಲ ಸ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎನಗುಂಟಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ 

ದ್ಧಿ ಸುವ್ವಿ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ (ತತ್ತ ಸುವ್ವಾಲಿ) 

ತ್ರ ನಾಮಕ ಪ್ರಾಣ | 

ಕನುಮಂತ ಹನುಮಂತ is 

ಕ್ಯಾಂಗಾಜರ್ಹಾಂಗಾಗಲಿ NE 

ಕತೃದ್ಮದೊಳಿದ್ದು Ny 

(ರಸೂಗರ ತನಯೆ ಸ 

(ತ್ರ ಶ್ಷೇತ್ರಗಳಲಿ ಸ 

55 

131 

14 

8] 

63 

137 

158 

11 

83 

107 

69 

161 

44 

157 

126 

175 

17 

28 

125 

134 

43 

162 
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